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ਸੁਚੀ ਪੱਤਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਭਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥਾਵਲੀ ਜਿਲਦ ੫ 

ਬੂਸਗ 
ਭੈਰੋਂ ਪੁਰੋ” ਖਡੂਰ ਵਾਪਸ ਆਏ । 

ਚਾਸੇ ਪਹਿਲੀ ਸਰੀਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਕ ਤੇ ਗੁਰ 
ਮੰਗਲਾ ਚਰਨ ਸਮੂਹ । ਅੰਗਦ ਜੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ । 
ਗੁ:ਪੂ:ਸੂਰ੍ਥਦਾ ਮੁੰਢਕਿਵੇ'ਬੱਥਾਊ [ਸ਼ੀਹੀਂ ਉੱਪਲ । 
ਭਾਈ ਗਮ ਕੁਇਰ ਪੂਮੈਂਗ । ੩|੧੩੧੫ਸ਼ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ । 
ਭਾਈ ਗਾਮ ਕੁਇਰ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ॥ ੪੧੩੧੮[ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੋਤੀ ਜੋਤ । 
ਗੁ:ਪੂ:ਸੂ:ਰੀਬਦਾਮੁੱਢਕਿਵੇ' ਬੱਬਾਊ [ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਕਥਾ ਅਰੰਭ । 
ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ । ਚੈਦ,ਲਖਮੀ ਦਾਸ;ਵੇ [ਗੁਰ ਅਮਰ ਦਾਸ ਨਿਤ ਬਿਵਹਰ|੩੦੧੪੩ ੮ 

ਵੰਸ਼ ਤੇ ਉਦਾਸੀਆੰ ਦਾ ਹਾਲ। ਸਾਵਣ ਮੱਲ ਨੂੰ ਹਰੀਪੁਰ ਭੇਜਿਆ। 
ਗੁਰ ਪਰਨਭਲੀ ੫੪੧ ਤੋ੫ ਤਕ॥ ਰਾਜ ਪੁੱਤ੍ਰ ਜਿਵਾਯਾ । ੩੧੧੪੪੨ 
ਗੁਰ ਪਰਨਾਲੀ ਪ੪੬ਤੇਂ ੧੦ਤਕ। [ਰਾਜਾ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ, ਲੱਕੜ 
ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਕਥਾ ਅਰੰਭ । ਖੜੂਰ | ਭੇਜੀਆੰ।ਸਾਵਣ ਮੱਲ ਦਾ ਮਾਨ॥੩ ੨੧੪ ਬਦ 

_ ਵਿਚ ਛਪਰਾ ਤੇ ਪੂਗਟ ਹੋਣਾ। ੯੧੩੪੦[ਰਾਜਾ ਵਾਪਸ ਹਰੀਪੁਰ ਗਿਆ । 
ਠਿੱਤ ਕ੍ਰਿਯਾ, ਸਿੱਧਾਂ ਮੇਲ, ਹੁਮਾਯੂ|੧੦੧੩੪੫॥ _ਸੱਚਨ ਸੱਚ ਨਿਸਤਾਰਾਂ । _|੩੩[੧੪੫੩ 

ਦਦਾਤੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀਦੇ ਲੱਤਮਾਰੀ[੩੪|੧੪੫੯ 

ਸਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੂਗਟੇਂ। ।੩੬੧੪੬੭ 
ਲਹੋਣ ਦਾਸ ਤੇ ਬੂਲਾ ਸਿੱਖ ॥੧੨੧੩੫੮[ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾਂ।ਲਾਲੂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ਾਂ।੩੭(੧੪੭੨ 

ਡੂ ਖੁ ਛੁਰਾ ਆਦਿ ਬਹੌਂਤ੍ਰ ਸਿੱਖੀਂ ਦ। 
ਮਦਪਾਨੀ ਚੋਧਰੀ, ਸਿੱਖ ਚੋਗ੧੩।੧੩੬੨| ਪੂਸੈਗ।ਸ਼ੇਖਾੰ ਦੇ ਘਰ ਉੱਜੜੇ |੩੮੧੪੭੬ 

ਸ਼੍ਰੀਅਮਰਦਾਸ ਜੀਦੀਮੁਢਲੀ ਕਥਾ।੧੪੧੩੬੭(ਲਾਲੂ, ਦੁਰਗਾ, ਜੀਵੰਦਾ, ਜੱਗਾ, 
ਸ਼ੀ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਦੂ ਅੰਗਦ ਮੇਲ(੧੫[੧੩੭੨॥_ ਖਾਨੂੰ; ਮਾਈਆਂ; ਗੋਵਿੰਦ । ੨੯੧੪੮੦ 

।ਜੋਧ ਆਦਿ ਤੇ ਡੱਲੇ 'ਵਾਸੀ ਜਿਖ ॥੪੦|੧੪੮੫ 
ਸਹੀ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ 

ਕਥਾ । ਬੀਰਬਲ ਆਇਆ । ੪੧|੧੪੯੧ 
ਇੱਕ ਮਾਈ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਵਾਯਾ । 

ਤੋਈਆਂ ਤਾਪ ਕੈਦ ਕੀਤਾ। ।੪੨੧੪੯੮ . 

੬: 
ਸੇਵਾਤੇ ਪ੍ਰਮੈਠ ਹੇ ਵਰ ਦੀਬਖਸ਼ੀਸ਼! ੧੭।੧੩੮੪ 
ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਗੋਇੰਦਵਾਲਗਏੇ ॥੧੮।੧੩੮੯ 
ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਸਾਇਆ । 
ਵਰੁਣ । ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ[੨੦।੧੩ €੭ 
ਖਡੂਰ ਦੇ ਤ੫ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ । _|੨੧੧੪੦੩੨[ਸੇਲੇ ਦੀ ਗੀਤਿ ਟੋਰੀ । ਖੌਤ੍ਰੀਆਂ 
ਖਡੂਰ ਦੇ ਤਪ ਦਾ ਪ੍ਰਮੈਗ-ਜਾਰੀ (੨੨੧੪੦੬ ਣਾਂ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ) ।੪੩।੧੫੦੧ 
ਖਡ੍੍ਰ ਦੇ ਤਪੇ ਦੀ ਮੋਤ । ੨੩੧੪੦੯[ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਿਜੈ । ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ 



ਖੁ 1 -< [ 

ਬਸਤ੍ਰ ਤੇ ਕੁਰੁੱਤਾ ਅੰਬ ਭੇਟਾ (੪੪੧੫੦੫ ਸਰੀ 
ਤੀਰਥ ਰਫਨ । ਪਹੋਆ । ਦਬ ਲੇ ਦੂ 

ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸੈਗ । ਕੁਰਛੇਤ੍ਰ। [੪੬(੧੫੨੭[ੰਂਚਾਲੋਂ । ਗੁੰਠੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਗੁਰਤਾ । ੧੧੬੩੦ 

ਮੇਦਨੀ (ਪ੍ਰਿਥਵੀ)ਦੀ ਆਦਿ ਕਥਾ ਗੁਰੂ ਰਮਦਾਸ ਸਤੋਤ੍ਰ(ਸਿੱਧਚਰਚ॥| ੨੧੬੪੭ 

ਮਧੁ ਕੈਫਭ ਯੁੱਧ 1 ੪੭੧੫੨੩ਤਿਖਾ ਸਿਖ ਹੋਯ॥ ਸੇਵਾ ਉਪਦੇਸ਼ | ੩੧੬੫੨ 

ਜਮਨੀ ਦੀ ਆਦਿ ਕਥਾ । ੪੮।੧੫੨੮ ਜਿੰਮਲ ਫਤਾ ਤੇ ਅਕਬਰ ਅਣਬਣ॥ ੪।੧੬੫੯ 

ਮਾਰਤੰਡ । ਤੁਰਕ _ਜਗਾਡੀ ਰਾ ੪੦੪ ਦੀ ਚਤੇੜ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ। | ੫੧੬੬੩ 

ਕੈਨਖਨਮਗੌੱਦਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ॥੪੯੧੫੩੨[ਮੰਕਾਬਰ ਤੂ ਗੁਦ ਕੀ ਸ਼ੋ ਮਿਲੀ । | ੬੧੬੬੭ 

ਨ ਕੜ ਟੁਟੇ ਗੜ ਛੂਟੈ! ਵਾਲਾਵਾਕ॥ ੭੧੬੭੧ ਪਦਮ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲੇ ਦਿਜ 

` ਬਖਸ਼ੀਸ਼ਗੇਂਦਵਾਲ ਪੁਜਣਾ ।੫੦।੧੫੩੭ ਚਿੱਤੜ ਗੜ ਫਤਹ 1 
[ਗਰ ਕਬਾ ਅਕਬਰ ਸੁਣੀ । 
ਅਕਬਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਗੁਰੂ ਭੇਵ ਕੀਤ[੧੦।੧੬੮੦ 
ਸੁਧਾਸਰ ਪੂਗੰਟੌਣ ਹਿਤ ਸੋਚਣਾ [੧੧(੧੬੮੪ 
ਗਰੂ ਚੱਕ, ਸੌਤੋਖ ਸਰ ਕਾਰ । _!੧੨੧੬੮੮ 
[ਮਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਕਾਰ। _ [੩੧੬੯੧ 

| 
| 

ਮਾਈਦਾਸ ਵੈਸ਼ਨੋ । 
ਮਾਈਦਾਸ ਵੈਸ਼ਨੋ । ਮਾਣਿਕ ਚੰਦ [੫੩੧੫੫੦ 
ਅਕਬਰ ਦੀ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ 

ਲਜਲਸਾ।ਰੀਗੋਸ਼ਾਹ ਬੱਸੀ ਖੱੜ੍ਹੀ੫੪੧੫੫੫/ੰਤੋਂ ਕਿਯਾਂ; ਹਿੰਦਾਲ; ਭਾ 
ਕਾਬਲ ਵਾਲੀ ਪਤਿਬ੍ਰਤ ਮਾਈ। [੫੫੧੫੫ _ਗ੍ਰਰੋਦਾਸ 1 ਸਿਰੀ ਚੌਦ ਮੇਲ । 
ਰਾਮਾਂ ਤੇ ਸਰ ਗਮ ਦਾਸ ਸੇਵਾ ॥੫੬|੧੫੬੪ ਤੱ ਸਹਾਰੀ ਲਾਹੇਚੇ ਆਦੇ। _|੧੫[੧੭੦੧ 

ਰਮੈ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਪ੍ਰੀਖਜ ॥੫੭੧੫੬੭[ਸ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਲਾਂਹੋਰ ਗਏ । ੧੬੧੭੦੬ 

ਬਾਵਲੀਮਹਾਤਮ ਮੈਤਸਧਾਰਨਜੋਗੀ੫੮|੧੫੭੧[ਤੀਰ੩ਾ/ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਆਦਿ ਸਿਖ[੧੭੧੭੦੯ 
ਅਨੰਦ ਜੀ ਤੇ ਮੈਸਰਾਮ ਜਨਮ। ੫੮੧੫੭੬/ਹਾਂ ਨੰਦ ਬਿਧੀ ਚੋਦ ਆਦਿ ਸਿਖ[੨੮ ੧੭੧੩ 

ਚੌਖੀ ਝਪਾ । ਮਥੋ ਮੁਗਾਰੀ । ੬੦੧੫੮੦੩ ਬਲ ਨ ਦੇ ਬਿਨੋ ਪੱਤਰ । |੧€ ਆ 
ਖੇਡ ਸ਼ੋਇਰੀਗੌਂਦੇ ਦੇਪਤਾਂਨੂੰ ੬ ਅਰਜਨ ਜੀ ਲਾਂਹੋਰੋਂ' ਸੌਂਦੇ । |੨੦੧੭੨੨ 
ਇਕ ਰਿ ਵਿ ਪ੍ਿਬੀਂਏ ਪਾਸੇਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ॥੨੧੧੭੨੫ 

ਕਦਾਰਾ ਪੂਤਿ ਆਗੜਾ । __ ੬੨੧੫੯੩ ਸ਼ੀ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤ। । ੨੨|੧੭੩੦ 

ਝਾਲਿਕ ਜਿਵਾਯਾ । ਯਮ ਗੋਦ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਦਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਬਗੜਾ ॥੨੩|੧੭੩੬ 

ਵਾਲੋ' ਰੋਕਿਆਅਕਬਰ ਆਧ।(੬੩।੧੬੦੦|ਹ੍ਰ ਰਾਮਦਾਸ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ |[੨੪|੧੭੪੦ 
ਸੋਨੇ ਦੀ ਇੱਟ । ਲੰਗੜੇ ਨੂੰ ਲੱਤ । ੬੪੬੦੫ ਪੱਗਬਨ੍ਹਾਈ ਪ੍ਿਥੀਆ-ਸੁਲਹੀਮਿੜ੍ਰ]੨੫੧੭੪੪ 
ਡੇਜਨ । ਨਿਤ ਕ੍ਰਿਯਾ । ਬੀਬੀ ਗੁਰੂਅਰਜਨਦੇਵ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ 

ਭਾਨੀ ਤੇ ਸਹੀ ਅਰਜਨ ਜੀਨੂੰ ਵਰ।੬੫੧੬੧੦| _$ ਗੁਰਦਾਸ ਆਗਰਿਓ । ੨੬੧੭੪੯ 
ਭ ਪਾਰੋ ਪ੍ਰਲੋਕ ਗਮਨ।ਲੱਖ ਟਕਾ।੬੬੧੬੧੩।੩" ਗੁਰਦਾਸ ਤੇ ਕੇਲਿਆੰਦੀਰੇਟੀ। ੨੭੧੭੫੩ 
ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸਜੀਲੂੰ ਆਯੂ ਤੇਗੁਰਤਾ।੬੭੧੬੧ ੯੩” ਗੁਰਦਾਸ ਦਾ ਸੈਗਤ ਨੂੰਪ੍ਰੇਰਨਾ।੨੮੧੭੫੭ 
ਗੁਰੂ ਗਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ।੬੮੧੧ ੬੨੪ --- 



੧ ਚ ਤਰ ਜਗਿ ॥ 

ਅਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਰਤਾਪ ਸੂਰਜ? ਗ੍ਰੰਥ 
ਪ੍ਰਿਥਮ ਰਾਸਿ ਲਿੱਖਕਤੇ। 

੍ “੭? “<< 

( ਅਬ=ਹੁਣ । ਦੇਖੋ ਸ਼ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੂਰਬਾਰਧ, ਅਧਯਾਯ ਪਹਿਲੇ 

8 ਦਾ ਆਦਿ । ਲਿੱਖਯਤੇ=ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ । | 

ਅਰਬ=-ਹੁਣ ( ਅਰਥਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਉਪ੍ਰਾਂਤ ) ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ 

ਉਨ ਜਿਵੇ ਉਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗਜ ਅਰ ਬਰੀ 

੧ ਅੱਸੂ  [ਮੰਗਲਾ ਚਰਣ ] 

੧. ਆਪਣੇ ਇਸ਼੍ ਦੇਵ-ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ--ਮੰਗਲ । 

ਫੋਰਗਾ ॥ ਤੀਨੌਕਾਲ ਸੁ ਅਚਲ ਰਹਿ ਅਲੰਬ ਸਕਲ ਜਗਜਾਲਿ । 
ਜਾਲ ਕਾਲ ਲਖਿ ਮੁਚਤਿ ਜਿਸਿ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਅਕਾਲ ॥ ੧॥ 

[ ਤੀਨੋਕਾਲ=ਬੀਤ ਚੁਕਾ, ਬੀਤ ਰਿਹ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ । ਭੂਤ ਭਵਿੱਖਤ, । 
ਵਰਤਮਾਨ ਤਿੰਨੇ ਸਮੇ, ਭਾਵ ਸਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾਂ 1 

| ਅਚਲੁ=ਅ?ਚਲ=ਜੋ ਨਾ ਚਲੋ; ਜੋ ਸਦਾ ਇਕੋ ਰਸ ਰੰਹੇ; | ਦੇਖੋ ਸਰੀ ਗੁਰ | 
ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੂਰ: ਅਧਜ= ੧.. ਅੰਕ ੩, “ਨਿਤਨਯੇ” ਪਦ, 
ਉਸ ਦਾ ਭਾਵ ਤੇ 'ਤੀਨੋਕਾਲ ਸੂ ਅਚਲ ਰਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਇਕੇ ਹੈ | 

ਅਲੰਬ=ਆਸ਼੍ਰ, ਟੇਕ, [ਸੈਸ:, ਆਲੱਬ][੧ 1 | 

____ #ਲਗ ਪਗ ਸਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਨੁਸਖਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹੋ ਪਾਠ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਦ ਹੈ । ਰਥ 
ਵਿਸ਼ੇਸ਼-ਕਵੀ ਜੀ ਦੇ ਸ੍ਰ ਲੇਖਣੀ ਲਿਖਤ ਪੱਤ੍ਰਿਅੰ ਤੋਂ ਫੀ ਇਸ ਪਦ ਦੇ ਇਹੋ ਪਦਜੋੜ 
ਸਹੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਰ੍ਰੰਥ ਦਾ ਇਹ ਨਾਮ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਭਾਰਾਂ ਦਾ ਰਾਸਾਂ, ਰੁਤਾੰ ਤੇ ਐਲ 
ਆਪ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤ) ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਕਫੀ ਜੀ ਆਪ ਅੱਗੇ ਜਾਕੇ ਰੁੜ ੧ ਅੰਸੂ 
ਦੇ ਅੰਕ ੧੫ ਤੋਂ ੧੮ ਵਿਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ । 1[ਸਸ;, ਅੰਤੁ=ਕਿਰਣ]। ਗ੍ਰੌਥ ਢ। 
ਨਾਮ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਵਿ ਜੀ ਨੇ ਅਧਕਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਜੂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ । 

(ਜਿਸ ਤੋ ਤੋਂ ਕੋ ਨ ਦੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੈ ਚੇ ਪ੍ਰਕਾੜ ਆ ਪ੍ਰਲਰਕਈ ਦ ਮੂਲ ਹੋਵੇ । 



ਸੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੨੬੨ ) ਰਾਸ ੧। ਅੰਸੂ ੧। 
| ਜਗਜਾਲਿ=ਜਗਤ ਰੂਪੀ ਫਾਹੀ । ਜਾਲ ਫੈਲਾ _ਕੇ ਤਾਣੀਂਦਾ ਹੈ, ] 

ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਗਜਾਲ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ:-ਜਗਤ ਦਾ ਵੇ: 
ਯਾ ਪਸਾਗ । _(ਅ) ਉਹ ਭੂਲੈਵਾ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹ ਵਿਚ 

੍ ਭਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਯਾ । (ਏ) ਟਿਕਾਵ, ਠਹਿਰਾਵ। 
ਜਰਬਬਕਾਨ ਦੀ ਗਹੀ । ਜਿਉ ਜਲ ਜਹ ਡੀ ਵਲੀ | 

ਹਨ 1(ਅ) ਕਾਲ ਦਾ ਜਾਲ, ਕਾਲ ਦਾ ਪਸਾਰਾ । ਇਹ ਜਗਤ 
ਕਾਲ ਦਾ ਪਸਾਂਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਲ਼ਕਾਲ । ( ਦ ) ਕਲਿਜੁਗ 
ਦੀ ਵਾਹੀ । ਕਾਲ ਢਾ ਅਰਥ ਕਾਲ ਬੀ ਹੈ,ਕਲਜੁਗ ਬੀ ਕਾਲਾ ਹੈ । 

ਲਖਿ=ਜਾਣ ਲਿਆੰ । 
ਮੁਚਤਿ=ਛੁਣਦੇ ਹਨ । [ਸੌਸ:, ਮੁਚ=ਛੁਟਣਾਂ, ਮੁਦੁ ਤੋਂ ਮੁੰਚਤਿ] । 

ਅਰਬੋ-ਜੋ ਸਦ ਇਕਰਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, (ਪਰ ਸਦਾ ਇਕ ਰਸ ਨਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ) 
ਜਗਤ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, (ਫਿਰ) ਜਿਸਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆੰ ਕਾਲ ਦੀ ਵਾਹੀ 
ਛੁਟ ਜੀਦੀ ਹੈ, (ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ) “ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਅਕਾਲ? 1 

ਭਾਵ--ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ “ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ! ਲਿਖਿਆ ਹੈ 
ਅਰ ਦਸਮ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ” ਆਖਿਆ ਹੈ “ਸੇ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਅਕਾਲ” 
ਦੋਹਾਂ ਦਾ 8੪੫ ਹੈ । ਅਰਥਾਤ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਆਪ ਕਾਲ ਆ ਕਰਤ 
ਕਰਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪਸਾਰੇ ਦਾ ਆਸ਼ਗ ਹੋਕੇ ਉਸ ਵਿਚ-ਪੁਰਖ-ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, 
ਉਹ ਕਵੀ ਜੀ ਦੇ ਵਾਕ ਵਿਚ ਐਉੱ ਵਰਣਿਤ ਹੈ:-ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਰਸ 
ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਾਲ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਦਿੱਸਦੇ ਪਸਾਰੇ ਦਾ ਆਂਸਗਾ 
ਉਂਹੇ ਅਕਾਲ ਹੈ। ਜਗਤ ਕਿੱਸੇ ਪਲੰਘ ਵਾੜੂ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੀ ਓਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਰਿਹਾ, 
ਸਗੋਂ ਉਹੋ ਮੂਲ ਤੇ ਉਹੋ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਆਲੰਬ ਉਹ ਆਸਗਾ ਹੈ ਕਿ “ਜਿਸਤੋ' ਕੋਈ ਸ਼ ਟੁਰ 
ਫਿਰ ਉਸੇ ਦੇ ਅਸ੍ਰਿਤ ਉਹ ਰਹੇ । ਵਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਪਾਗੇ ਾਂ ਜਗਤ ਉਸ ਦੇ ਆਸਰੇ 
ਹੈ, ਦੂਝੇ ਪਾਸੇ ਜਗਤ ਕਾਲ ਦਾ ਪਸਾਰ। ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਜਗਤ ਦੀ ਮੋਹ ਮਾਯਾ, ਅਥਵਾ ਕਾਲ 
ਦਾ ਪੰਸਰਾ ਯਾ ਕਾਲ ਦੀ ਫਾਹੀ ਦੂਰ ਬੀ ਉਸੇ ਦੇ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹਦ ਹੈ । 

ਕਵਿ ਜੀ ਨੇ ਮਾਨੋ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਅਕਾਲ ਦੀ ਟੀਕਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯਬ= 
ਅਕਾਲ=ਤੀਨੋ' ਕਾਲ ਸੁ ਅਚਲ ਰਹਿ । 
ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ-ਅਲੌਡ ਸਕਲ ਜਗਜਾਲਿ । ਅਰਥਾਤ-ਓਹ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ 

ਜਗਤ ਦਾ ਅਲੰਬ ਹੈ (ਭਾਵ ਆਰੈਬ ਕਰਤਾ ਤੇ ਆਸ਼ਰਾ ਹੈ) ਅਰ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਖੇ ਜਾਲ== 
ਢੈਠ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਵਜਾ੫ ਰਹਿਆ ਹੈ,ਯਬਾ:- ਹੁਇ ਫੈਂਲਿਓ ਅਨੁਰਾਗੁ । [ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ] 

ਇਹ 'ਕਹਿਕੇ ਅਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਅਕਹਿ #ਗਾਵਨੀ “ਜਾਲ ਕਾਲ ਲਖਿ ਮੁਚਤਿ 
ਜਿਸਿ! ਵਿਚ ਦਰਸਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਦੇ ਗਿਅਨ ਨਾਲ_ਸੈਸਾਰ ਤੇ ਕਾਲ ਵੀ ਫਾਹੀ ਤੋਂ 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ ( ੧੨੬੩) ਗਸ੧।ਅੰਸੂ੧। 

ਮੁਕਤ ਹੋਈਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੁਕਾਸ਼ ਕਹੇ । ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਭਾਵਨ/ 
ਅਗਲੇ ਦੋਹੇ ਵਿਚ ਪੂਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 

ਝੋਹਰਾ ॥ ਛੋਨੀ, ਸੂਰਜ; ਅਗਨਿ, ਜਮ, ਬਾਯੁ ਤ੍ਰਾਸ ਜਿਸਿ ਪਾਇ । 
ਕਿਟ ਵਾਵ ੱ ਅਹੀੰਘਤਿ ਰਹਤਿ,ਅਸ ਆਂ ਰਿਦ ਬਿਦਤਾਇ॥੨॥ 

ਛੋਨੀ=ਪ੍ਰਿਬਵੀ, [ਸੋਸ:, ਰਜੋਣੀ] । 1. 
ਅਸ=ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ, ਐਸਾ [ ੪, ਏਖ਼ੀ । ਰੰ 

ਅਰਯ-ਜ਼ਸ (ਰਮ) ਦ ਤੋਂ ਪ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਸੂਰਜ, ਅੱਕ, ਯਮ ਤੇ ਪੋਣ ਅਪਨੇ (ਅਪਨ) 
ਸੁਭਾਵ ਵਿਚ ਦ੍ਰਿ੍ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਐਸਾ ਬ੍ਰਹਮ (ਮੇਰੇ) ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਪੂਗਟ ਹੋਵੇ । 
ਗਾਵ=ਪਹਿਲੇ ਦੋਹੇ ਵਿੱਚ ਕਹੇ ਗੁਣਾਂ ਅਥਵਾ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਹਮ ਤੇ ਇਸ ਦੋਹੇ 

ਵਿਚ ਕੰਹੇ ਗੁਣ ਵਾਲ਼ ਬ੍ਰਹਮ, ਐਸੀ ਮੇਹਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਪੂਕਾਸ਼ 
ਪਾਵੇ । ਕਵਿ ਜੀ ਦੀ ਮੈਰਾਵਨਾਂ ਇਸ ਗਲ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪੂਕਾਸ਼ ਪਾਂਉਂਣ ਨਾਲ ਮੇਗ 
ਕਾਲ ਜਾਲ ਛੁਟ ਜਾਂਏਰਗ। ਦੂਸਰੇ ਇਸ ਦੋਹੇ ਵਿਚ ਇਸ਼ਾਰਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਿਜ ਸਰੂਪ 
ਵਿਚ ਇਸਥਿਤੀ ਹੇ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਗ ਸੂਰਜ ਆਦਿ ਜਿਸਦੇ ਭੈ 
ਅਖ ੧੬੬ 7" ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਜ਼ ਪਾਵੇ ਤੀਂ ਸੁੰਤੇ ਹੀ ਨਿਜ 
ਸੁਭਾਵ ਵਿਚ ਮੈ” ਦ੍ਰਿੜ੍ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ 

ਅੱ, ਗੁਦਾ ਧਰਤੀ ਅਵਿ $ ਵਿਚ ਟੁਰਦੇ ਹਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਇਹ ਕਥਾ 
ਅਪ ਨੇ ਆਸਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿਚ ਕਹੀ 'ਤੇ ਵਿਚਿ ਸੂਰਜੁ ਭੈ ਵਿਚਿ ਚੰਦੁ” ਵਾਲੀ 
ਪਉੜੀ ਦੇ ਆਸ਼ਯ ਤੇ ਕਥਨ ਕੀਤੀ ਜਾਪਵੀ ਹੈ” । 

ਚੋਧਬਾ ॥ ਮਰਮ।` ਨ ਜਾਨਯੋ ਜਾਇ ਜਿਸਿ ਭਰਮ ਮਿਟੇ ਮਿਲਿ ਜਾਇ। 
ਕਰਮ ਧਰਮ ਅਰੁ ਭਗਤਿ ਵਲ ਅਸ ਅਭੇਦ ਕੋ ਪਾਇ॥ ੩॥ 

ਮਰਮ=ਛਿਧੇ ਹੋਏ ਅਰਥ, ਭੇਦ ਯਾ ਭੇਤ, ਭੇਤ ਦੀ ਗੱਲ । 
(ਅ) ਤੱੜ੍ਰ ਸਰੂਪ, ਸੱਤ । [ਸੈਂਸ: ਮਰਮ-] 

ਭੁਰਮ=ਹੋਰ ਸ਼ੋ ਵਿਚ ਹੋਰ ਦੀ ਪੂਤੀਤੀ। 

` ਅਵਰ ਖਿਆਲ _ਯਜੁਰੰਵੇਦ ਦੀ _ਕਠੋਪਨਿਖ਼ਧ ਦੂਜਾ ਅਧਯਾਂਯ ਛੇਵੀਂ 

ਵਲੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਮੰਤ੍ਰ ਵਿਚ ਡੀ ਹੈ । ਯਥਾ-ਭਯਾਦਸਤਾਗਿੂਪਤਿ ਭਯਾੜੂਪਤਿ 

ਨ 1 ਭਯਦੰਦ ਵਾਯ ੍ਰਿਯਰਧ ਮ੍ਰਿਤਯੁਰ੍ਹਧਾਕਤਿ ਪੰਚਮ: । ਇਹ ਮੰਤ੍ਰ ਥੋੜੇ ਪਾਠ ਦੇ ਫਰਕ 

ਲਾਲ ਹੌਰ ਥਾਂਈ ਭੀ ਆਇਆ ਹੈ । ।ਮਰਮ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰੀਰ ਦੇ ਗੁੱਥੇ ਬਾਊ 

ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਚੋਫ ਆਈ ਤੇ ਆਵਮੀ ਮਰ ਜੀਏ । ਰ੍ 



ਸੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । . (੧੨੬੪) ਰਾਸ ੧। ਅੰਸੂ ੧। 

ਕਰਮ ਧਰਮ=ਧਰਮ ਸ੍ਰਰੁਪੀ ਕਰੰਮ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਾਮਨਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਰ $ 
ਨਿਰੇ ਧਰਮ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ । 

ਅੰਭੇਦ=ਅਤੇਦਤਾਂ ! ਭੇਦ ਰਹਿਤ ਮੇਲ । ਆਤਮ ਮੇਲ । (ਅ) ਜਿਸ ਦਾ ਭੇਦ 
| ਨਾ ਪਾਂ ਸਕੀਏ । ਅਸ=ਐਂਸੇ । 

ਅਰਬੋ-ਜਿਸ (ਬ੍ਰਹਮ) ਦਾ ਤੇਤ (ਮਨ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ) ਜਾਣਿਆਂ ਨਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, 
(ਪਰੈਤੂ ਜਿਸਦੇ) ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਭਰਮ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਕਰਮ ਧਰਮ (ਨਿਸ਼ਕਾਮ 
ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ) ਅਰ ਭਗਤੀ (ਉਪਾਸਨਾ ਦਾ ਇਹ) ਫਲ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਅਭੇਦ 
(ਆਤਮ ਮੇਲ=ਯਥਾਰਥ ਗਜਾਨ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ । 

ਭਾਵ-“ਮਰਮ ਨ ਜਾਨਯੋ ਜਾਇ ਜਿਸ? ਦ ਭਾਵ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤੱਤ 
ਉਸਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਤੇਤ ਸਾਂਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ' ਹੈ, ਜੈਸੇ ਕਵਿ ਜੀ ਨੇ 
੫; ਅਸੂ ੪੧, ਅੰਕ ੩੭ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ :- ਝੈਂਸੇ ਮਨ ਕੋ ਬਿਸੈ ਨ ਆਤਮ 
ਜਾਨਿ ਸਕੈ ਨਹਿ, ਅਹੈ ਅਨਾਤਮ । ਅਰਥਾਤ ਆਤਮਾ ਮਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, 
ਮਨ ਉਸਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ । ਕੱ 

ਫਿਰ ਭਰਮ ਕਿਵੇਂ ਮਿਟੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ:-(ਪਰੰਤ ਮਨ ਤੋਂ ਅਵਿਸ਼ੇ ਬ੍ਰਹਮ) ਮਿਲ 
ਜਾਂਏ ਤਾਂ ਭਰਮ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਭਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਦੀ ਪੂਤੀਤੀ । 
ਅਸਲ ਵਸਤੁ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਅਗਯਾਨ ਤੋ ਭਰਮ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਮਿਲਾਪ 
ਤੋਂ ਭਰਮ ਨੇ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। 

ਐਉਂ ਬੀ ਭਾਵ ਕੱਢਦੇ ਹਨ:-ਭਰਮ ਮਿਟੇ ਮਿਲ ਜਾਇ-ਭਾਵ ਹੈ, ਭਰਮ 
ਮਿਟੇ ਤਾੰ ਉਹ ਮਿਲ ਜੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਨ੍ਹੇਰੇ ਨੂੰ 
ਚਾਠਣੇ ਨੇ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਅਸੂਲ ਮੂਜਬ ਭਰਮ _ਨੇ ਤਾੰ ਯਥਾਰਥ 
ਗਿਆਨ ਨਾਂਲ _ਮਿੰਟਣਾ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਮਾਨ _ਭਰਮ ਤਾੰ ਉਪਾਸਨਾ ਨਾਲ 
ਹੋਣਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਰਮ _ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਕੇ ਮਿਫਣਾ _ਹੈ, ਭਾਵ ਪੂਤੱਖ 
ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਹੈ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਮਿਲਨ _(ਸਾਖਕਾਤਕਾਰ) 
ਤੋਂ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਰਥ ਕਵਿ ਅਭਿਪ੍ਹਾਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਪਦਾ ਹੈ । 
ਢੌਹਰਾ ॥ ਭਾਨ ਹੋਤਿ ਜਗ ਜਾਸ ਤੇ ਰਜੂ ਕੁਜੈਗ `ਸਮਾਨ । 

ਮਾਨ ਹਾਨਿ ਕਰਿ ਜਾਨਿ ਤਿਹ ਤਮ ਅਨਾਦਿ ਕਹੁ ਭਾਨ ॥ ੪॥ 
[ ਭਲਹੋਤਿ=ਪੂਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ'। ਜਾਸੰਟੇਛਜਿਸਤ', ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਜਿਸ 
[ ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ । (ਅ) ਜਾਂ”` ਸੰਤੇ=ਜਿਸ (ਬ੍ਰਹਮ) ਦੀ ਸੱਤਜਾ ਤੋਂ । 

ਨਹ ] 

੮! 

ਉਪ 

ਰਜੂ=ਰੱਸੀ । ਭੂਜੋਗ= ਸੱਪ । _ ਮਾਨ=ਅਹੈਕਾਰ । _(ਅ) ਮਨੌਤ । 
ਹਾਨ ਕਰਿ=ਦੂਰ ਕਰ ! ਤਮਛਅੰਧੇਰ! ! 

ਦੇਖੋ ਰੁਤ ੫ ਅੰਸੂ ੪੨ ਅੰਕ ੨੮ ਤੋਂ ੩੭ ਤਕ,ਉਂਥੇ ਕਵਿ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤ ਹੈ। 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੨੬੫) __ਰਾਸਿ੧। ਅੰਜੂ ੧, 

ਅਨਾਦਿ=ਆਦਿ ਰਹਿਤ । ਪੁਰਾਣਾਂ । | 

( ਭਾਨੁ=ਸੂਰਜ । (ਅ) ਭੈਨ; ਦੂਰ ਕਰ । | 

ਰਬ-ਜਿਵੇਂ ਰੱਜੀ ਵਿਚ ਸੱਪ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇਂਢਾ ਹੈ; ਤਿਵੇਂ) ਜਿਸ (ਬ੍ਰਹਮ) ਤੋਂ ਜਗਤ 

ਪ੍ਰਤੀਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਉਸ (ਬ੍ਰਹਮ) ਨੂੰ ਜਾਣ; (ਜੋ) ਅਹੌਕਾਰ1` ਦੂਰ ਕਰਨ, ਨਾ& 
( ਜਾਣਿਆਂ ਜਾਂ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਜਾਣਨਾ=ਗਜਾਨ ) ਅਨਾਦਿ ਅੰਧਕਾਰ 

(ਐੱਗਜਾਨ) ਦਾ (ਨਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਵਾਲ) ਸੂਰਜ ਹੈ3 । 

ਗਾਵ-“ਭਾਨ ਹੋਤਿ ਜਗ ਜਾਸਤੇ” ਦਾ ਜੋ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹੇ ਗਲ ਪਹਿਲੇ ਦੋਹੇ ਵਿਚ ਕਹੀ ਹੈ 

6ਅਨੰਬ ਸਕਲ ਜਗ ਜਾਲਾ! । ਜਾਲ ਢਾ ਦੂਜ ਅਰਬ ਭੁਲੇਵਾ ਹੈ ਅਰ ਤੀਜੇ ਦੇਹੇ ਵਿਚ 

ਕਿਹਾ ਹੈ “ਭਰਮ ਮਿਟੈ ਮਿਲ ਜਾਇ) । ਹੁਣ ਇਸ ਦੋਹੇ ਵਿਚ ਭਰਮ ਦਾ ਸੂਰ
ੂਪ ਕੀ ਹੈ; ਰਜੂ 

ਵਿਚ ਸਰਪ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਤੇ ਓਹ ਸਰਪ ਰੱਜੂ ਦੇ ਅਗਜਾਨ_ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ ਤੈ ਰੌੱਜੂ ਦੇ 

ਗਜਨ ਕਰਕੇ ਨਿਵਿਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਿਸਦੇ ਨਾ ਜਾਨਣ ਕਰਕੇ ਜਗਤ ਪ੍ਰਤੀਤ 

ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਜੇ ਦੇ ਜਾਣਨੇ ਕੁਰਕੇ ਜਗਤ ਨਿਵਿਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਅਗਲ
ੇ ਦੋਹੇ 

ਵਿਚ “ਚਾ ਸੀਸ਼ੂ ਰੂਪ ਜਗਤ ਕਹਿਕੇ ਮੰਗਲ ਪੂਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਨਾਲੇ ਅੱਗਜਾਨ ਤੱਤ 

ਪਸੂਕਾਲੇ ਸੱਤਯਵਦ ਭਾਤੀ ਪ੍ਰਬੋਧੇ ਅਸਤਵਦ ਤਵੇਤ” ਇਸ ਸ਼ੈਕਰ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ
 

ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਗਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾੰ ਅੱਗਜਾਨ ਤੱਤਕਾਰਯ ਸੱਤਯ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ 

ਹੈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅਸਂਤਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਢਾ ਹੈ; ਸੋ ਰੱਸੀ ਵਿਚ 

ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਰੱਸੀ ਦੇ ਗਯਾਨ ਤੋਂ ਸੱਪ ਨਿਵਿਰਤੀ ਹੈ; ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਜਾਨ 

ਮਿਬਯਾ ਜਗਤ ਦੀ ਨਿਵਿਰਤੀ ਹੈ । 
ਇਸ ਦੋਹੇ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਤਰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:-- 

(ਓ) ਜਿਸ (ਬ੍ਰਹਮ) ਨੂੰ (ਨਾ ਜਾਣਨੇ ਕਰਕੇ) ਜ ਗਤ (ਸੱਤ) ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹ 

ਹੈ, ਜਿਵੇਂ (ਰੱਸੀ ਦੇ ਨਾ ਜਾਣਨ ਕਰਕੇ) ਰੱਸੀ ਵਿਚ ਸੱਪ (ਸੱਤ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੂੰਦਾ ਹੈ 

#ਵੇਦਾਂਤ ਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਛ_ਅਨਾਦੀ ਗਿਣੇ ਹਨ- ੧. ਈਫਰਰ; ੨. ਜੀਵ; 

੩. ਅੱਗਯਾਨ, ੪. ਚੇਤਨ ਤੇ `ਅੱਗਜਾਨ ਦਾ ਮੈਬੈਧ; ੫. ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੇਦ; ੬, ਬ੍ਰਹਮ ।' 

ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਸ਼ਾਂਤਿ ਅਨਾਦੀ ਕਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਛੇਵਾਂ ਅਨੰਤ ਅਨਾਦੀ । ਦੇਖੋ ਰੂਤ ੫ 

ਅਸ ੪੧ ਐਕ ੬ । 
ਤਨ; ਇੰਦ੍ਰ, ਮਨ, ਪ੍ਰਾਣ ਅਨਾਤਮ । ਇਸ ਸੈਂਘਾਤ ਵਿਖੇ ਬੁਧ ਆਤਮ । 

ਏਧਨ ਇਹੀ ਸਦਾ ਦੁਖ ਕਾਰਣ । ਅਹੈ ਦੇਹ ਲਖਿ ਕਰਹਿ ਉਚਾਰਣ । ` 
[੩੩ ੫ ਅੰਤੂ 9੧, ਘੰਗ ੧੩ 

ਤਸਮਾਨ ਚੇਤਨ ਜਗਤ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਓਹ ਅਨਾਦੀ ਤਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ; 

ਬ੍ਰਿਤੀ ਅਰੂੜ ਚੇਤਨ ਅਰਬਾਤ ਗਜਾਨ ਹੀ ਅੱਗਜਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਨਾਸ਼ਕ ਹੈ । ਕਵੀ ਜੀ 

ਦਾ ਅਪਣਾ ਕਬਨ ਹੈ 'ਬ੍ਹਮ ਗਜਾਨ ਸੂਰਜ ਕੇ ਸੈਂਗ । ਤਮ ਅਰਜਨ ਸਕਲ ਦੇ ਭੈਗ 
[੨੩ ੫, ਅੰਸੂ 9੬, ਅੰਗ ੫੧ 

ਕੰ 

4 ਟੂ 

ਦਾ 



` “ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । . (੧੨੬੬) ਰਾਸਿ੧ । ਅਬੂ ੧. 

ਉਸਨੂੰ ਮਾਨ ਹਾਨ ਕਰ ਜਾਣ ਵਲ ਉਸਦਾ ਜਾਣਨਾ) ਅਨਾਦਿ (ਅੱਗਜਨ) ਦੇ ਹਨੇਰੇ 
ਨੂੰ (ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ) ਸੂਰਜ 

(ਅ ਜਿਸਦੇ ਗਲ ਰੋ ਨਾਲ਼ ਰੱਸੀ (ਵਿਚ)ਸੱਪ ਵਾ ਜਗਤ (ਮਿਝਜਾ ਭਾਸਦਾ) 
ਨ ਅਕਲ ਨੂ ਤੂਰ ਬਰਨ, ਦਲ ਜਾਲ, ਅਰ ਪੇ 6 ਤੂ ਬਾ ਬਰ 
ਸੂਰਜ ਹੈ 

(ਇ) ਅਨਦ ਹਲਰੇ ਦੀ ਨੂੰ (ਕਿ) ਜਿਸੰਦੇ ਕਾਰਣ ਜਗਤ ਦੀ ਮਨੌਤ- 
ਰੱਸ਼ੀ ਵਿਚ ਸਪ ਵਾਂਡੂ-ਭਾਨ ਹੁੰਦੀ (ਰੱਸੀ ਵਿਚ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਾੜ ਮਿਬਯਾ) 
ਦਾ 

ਜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਹੀ ਦੋਹਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਪਦ ਮੈਂਗਿਆ ਵਾਢੀ ਫਰਤਦੇ ਹਨ, 
੧੧ ਦਾ ਪੰਢ-ਬ੍ਰਹਮ-ਇਸ ਪਦ ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਚੌਹਾਂ ਦੋਹਿਆਂ ਵਿਚ ੫ ਸਰਬ 
੨੫ 

ਪਹਿਲੇ ਵਿਚ-ਜਿਸਿ 
ਵਿਚ-ਜਿਸਿ 
ਵਿਚ-ਜਿਸਿ 

_ਚੋਬੇ ਵਿਚ-ਜਾਸ, ਤਿਹ । 

: _ ਇਹ ਪੰਜੇ ਸਰਬ_ਨਾਮ-ਬ੍ਹਮ-ਪਦ ਦੇ; ਜੋ ਸੈਗਜਾ ਪਦ ਹੈ ਵਾਚਕ ਹਨ; ਸੋ ਚੌਥੇ 
ਦੋਹੇ ਵਿਚ %ਜਾਸੰ ਪਦ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ-ਝ੍ਰਹਮ-ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ੁੱਧ ਅਰਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 
ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਜਗਤ ਛਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰੱਸੀ ਤੋਂ ਸੱਪ ਦਾ ਭਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਂਵੇਹ ਕਿ 

-ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਸੋਫ਼ਗ ਤੋਂ । ਹੁਣ ਇਸ ਭਾਨ ਦਾ ਕਾਰਣ ਅੱਗਜਨ” ਹੈ, ਉਸ ਅਗਕਾਨ 
ਦਾ ਇਲਾਜ ਗਜਾਨ ਹੈ, ਗਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਕ ਅਹੈ ਹੈ, ਇਸ ਅਓ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਚ ਨਲ 
ਗਜਾਨ ਹੋਵੇ, ਗੜਾਨ ਹੋਏ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਸਂਪ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਪੜ ਟੱਸੀ ਦੀਹਦੀ ਹੈ 
ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਕ ਬੂਹਮ ਨਜ਼ਰ ਪਏਗਾ। । 

`__ ਉਪਰਲੀ ਵਿਚਾਰ ਮੂਜਬ (6) ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਵੁੱਕਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਤ ਵੀ 
ਕਾਰਣ _ਬੂਹਮ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਕਿਥੇ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ` ਰੱਸੀ ਨਾਂ ਹੋਵੇ 

ਦਾ ਬੁਲੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਪਵੇ । _ਦੂਸਰੇ-ਜਾਸ-ਪਦ ਦਾ ਮੈਗਸਾ ਢਾਚੀ ਮਦ ਹੈ-“ਬ੍ਰਹਮ” 
ਪਿਆ ਆਮ ਅੱਗਜਾਨ । 

₹ ਇਸਦੀ ਪੁਜ਼ਣੀ ਨਈ ਕਵੀ ਜੀ ਦਾ ਅਪਣਾ ਗਥਨ ਐਂ ਹੈ:- 
“ਹੈ ਅਗਲਲ ਕਰ ਕਲਪਤ ਸਭ ਜਰ! ਅਧਿਸ਼ਟਵਨਿ ##ਤਮ ਇਕ ਚਝੀਹ। 

ਨਹੀ ਜੇਵਰੀ ਜਾਨਹਿ ਜੋ ਲਗ ਤੋ ਲਗ ਕਲਪ ਕਲਪ ਦੁਖ ਪਾਹਿ ॥ 
ਭ੍ਰਿਤ ੫ ੪੧ ੪੩ ਅੰਕ ੧੭ 

“ਬੁਹਮ ਸੋੱਚਿਦਾਨੰਦ ਗਯਾਨ ਤੇ ਸਭ ਕੋ ਜਸ਼ ਅਡ ਹੁਦਿ ਜਾਇ । 
` ਸੰਪ ਰਜੂ ਕੋ ਗਜਨ ਹੋਇ ਜੰਡ ਰੂਪਾ ਸਰਪ ਨਰੀਂ ਜਿਸ ਫਵੰਇ । 

ਰੰ 

[ਫੂਡ ੫ ਅੰਸ ੪੩ ਅੰਗ ੧ 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। _- (੧੨੬੭) ਰਾਸਿ ੧।ਅਸੂ ੧, 

ਫਿਰ ਅਰਥ ( ਅ ) ਬੀ ਨਹੀਂ ਢੁਕਦਾਂ । ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਰਬ ਨਾਮ ਪਦ €ਜਾਸ! ₹ 

ਸੈਗਜਾਵਾਚੀ ਪਦ “ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੈ, “ਗਕਾਨ” ਨਹੀਂ' ਹੈ । 

ਅਰਥ (£) ਬੀ ਨਹੀਂ ਢੁਕਦਾ-ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗਲ ਤਾਂ “ਬ੍ਰਹਮ” ਦਾ ਹੋ ਚਿਹਾ ਹੈ; £ 
ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੱਲ ਇਸ ਅਰਥ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ “ਅੱਗਜਾਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼”

 । 

ਦੌਹਰਾ॥ ਸਤਿ ਚੇਤਨ ਆਨੰਦ ਯੁਤ ਨਾਮ ਰੂਪ ਜਰ! ਪੰਚ । 
ਸੈਤ ਦੁਹਨਿ ਉਰ ਪਰਹਰੈ' ਤਿਨ ਤੀਨਹੁ ਕੋ ਸੈਚ ॥ ੫॥ 

[ ਸਤਿ ਚੇਤਨ ਅਨੰਦ ਯੁਤ=ਸਤਿ) ਚਿਤ, ਅਹੈਂਦ ਸੰਤ । ,ਯੁਤ=ਬੁਲ ਯੁਕੰ= 
ਦਾ '$ ਚਿਤ 

ਜੜਿਆ, ਜੋ ਅਲੱਗ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ । ਭਾਵ ਸਤ ਦੁ 
ਹੋ ਸੌਂਕਣ । ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਹੋ 

ਸਚਿਦਾਨੰਦ ਤੋਂ ਜੋ ਸਤਿ=ਹੈ, ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਤੈ ਕਾਲ ਅਬਾਧ ਹੈ, ਸਦਾ 

[ 

ਚਿਤ-ਉਹ 
ਹਜੇ ਹੈ ਤਾ ਪ੍ਰਕਿਤੀ ਯਾ ਇਸ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਜੜ੍ਹ ਸ਼ੈ ਹੈ। ਪਰ 
ਹੈ! “ਚੇਤਨ” ਹੈ । 

ਆਨੰਦ-ਫਿਰ ਇਹ 'ਹੈ” ਜੋ ਚੇਤਨ ਹੈ, ਅਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ 

ਅਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਦੂਈ ਦੀ ਕਿੱਸੇ ਲੋੜ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 

0ਮਨੰਦ ਹੈ । ਇਹ ਤ੍ਰੈ ਸਿਫਤਾਂ ਯਾਂ ਸਰੂਪ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਦੈ 

ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਯਵਿਲਾਸ ਹਨ। ਬਲ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਦੇ ਅਸਤੀ, 
ਤਾਂ ਯਾਂ 

ਪੈ” ਪਰ ਚੇਤਨ ਹੈ। ਜੇ ਚੇਤਨ ਨਹੀਂ ਤੀ ਉਹ । 

ਲਗ 



ਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੨੬੮) ਰਾਸਿ੧ । ਔੰਸੂ ੧, 

ਚ ਤ 
ਹਾਂ (ਸਤ, ਚੇਤਨ ਆਨੰਦ) ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸੈਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ । 

ਪਿਛਲੀ ਪੰਜਾਂ ਦੇਹਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲਵਾਂ ਭਾਵ- 

ਯਥਾ 

ਤੀਜੇ ਵਿਚ ਉਸਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਸਾ ਵਜੂਦ ਜੋ 
ਤਿੰਨੇ ਕਾਲ ਇਕ ਰਸ ਹੈ, ਸਾਂਰੇ ਪਸਾਰੇ ਦਾ ਮੂਲ ਤੇ ਆਸ਼ਰਾ ਹੈ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੈ, 
ਅਕਾਲ ਹੈ; ਕਾਦਰ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਮਨ ਆਦਿ ਨਾਲ਼ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 
ਅਗੋਚਰ ਹੈ । ਪਰ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਭਗਤੀ ਨਾਲ਼ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦਾ 

ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਸਤਚਿਤ ਆਨੰਦ ਤੇ ਜਗਤ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਨਾਮ, ਰੂਪ । 
ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਖੈਤ ਦਾ ਰੂਪ ਦੁੱਸੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਚਿਤ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਕਾਮ 

ਕਰਮ ਭਗਤੀ ਤੇ ਗਜਾਨ ਦੂਰਾ ਜਾਣਿਆਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਰੂਪ ਨੂੰ ਤਜਾਗਿਆ ਹੈ ਓਹ ਸਤ ਹਨ । 
ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪ ਨੇ ਵੇਦਾਂਤ ਦੇ ਲਵਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੇਦਾਂਤ ਦੇ ਨਿਰੂਪਣ ਕੀਤੇ ਬ੍ਹਮ 

ਦਾ ਸੈਗਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ “ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਅਕਾਲ? ਤੇ “ਕਾਦਿਰੁ” 
ਨਾਲ਼ ਤਦਰੂਪ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ੧, 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੨੬੯) ਰਾਸਿ ਬ। ਅਸੂ ੧, 

੨, 'ਕਵਿਸੈਕੇਤ ਮਿਰ੍ਯਾਵਾ' ਦਾ ਮੰਗਲ । 

ਬਦਨ ਬਿੰਦ ਬਦਨ ਬਰ ਚੈਦਨ। ਚੋਦ ਨ ਸਮ ਅਰਬਿੰਦ ਮਨਿੰਦ ਨ ॥ 
ਨਿੰਦ ਨ ਜਿਹ ਸੁਰਕਰਿ ਅਭਿਨੰਦਨ।ਨੰਦਨਜਗ ਬਾਨੀ ਪਦ ਬੋਦਨ੧੬। 

ਬੈਦਨ=ਮੁੰਹ, ਚਿਹਰਾ, ਮੱਥਾ । [ਸੌਸ, ਵਦਨੇ] (ਅ) ਸਿਰ ਆ 
ਊਿਸਲ ਵਿਚ ਪਦ ਹੈ; 'ਬੈਦਨ=ਇਹ 
ਵੀ 
ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ) । 

ਬਿੰਦੁ=ਗੋਲ ਤਿਲਕ। ਬਿੰਦੀ । [ਬਿਦੁ ਬਦਨ=ਮੂੰਹ । 
ਚੰਦਨ=ਮੈਦਲ । ਚੰਦ ਨ ਸਮ= - ਨ” ਸਮ=ਵੈਂਦ ਨਹੀਂ ਬਰਾਬਰ । 
ਮਨਿੰਦ ਨ=ਮਾਨਿੰਦ“ਨ=ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਰਗਾ ( ਕਮਲ ਜਿਸ ਦੇ ) । 

[ਫ਼ਾਰਸੀ, ਮਾਨਿੰਦ] 
ਨਿੰਦਨ=ਨਿੰਦ ਨ=ਜੋ ਨਾਂ ਹੋਵੇਂ ਨਿੰਦਾ, ਸੋ ਕੀਹ ਹੈ:-ਉਸਤਤੀ । 

`_(ਅ) ਨਿੰਦਨ=ਨਿੰਦਦੇ ਹਨ । ਭਾਵ; _ਅਕਾਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦੇਵਤੇ 
ਜਦ ਇਸ ਤਿਲਕ ਨੂੰ ਦੇਖੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਚੰਦ ਤੇ 
ਕਵਲ ਨੂੰ ਨਜੂਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਨ ਆਵ ਲੀਕ 
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ । ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਬ:-ਦੇਵਤਿਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ 
ਨਮਸਕਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ_ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ । 

ਅਭਿਨੰਦਨ=ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਨ । (ਅ) ਸੁਰ ਕਰ ਅਭਿਨੰਦਨ= 
ਦੇਵਤਿਆਂ ਕਰਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ=ਬਿੰਦੂ । 
ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ:-ਇੰਦੂ ਜਿਸ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ । 
(ਇ) ਸਲਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਮੱਬਾ ਟੇਕਦੇ ਹਨ। ` 

੪ ਹੱ ਕਤ 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੨੭੦) -ਰਾਸਿ ੧। ਗੰਹੂ ੧. 

ਪਾਠ-ਕਰਿ ਅਭਿਨੰਦਨ-ਹੈਹ ਇਸ ਕਰਕੇ--ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਰੇ 

ਵਧੇਰੇ ਠੀਕ ਅਰਬ ਲਗਦਾ ਹੈ ! 

ਅਰਥ-(ਜਿਸਦੇ) ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੂੰਹ ਉਤੇ ਚੈਦਨ ਤੇ ਸੰਧੂਰ ਦੀ ਬਿੰਦੀ ਹੈ; ਚੈਦ੍ਰਮਾਂ_(ਜਿਸ ਇੰਦੀ) ਦੀ 

ਬਰੱਥਰੀ ਨਹੀਂ (ਕਰ ਸਕਦ); ਨਾ ਕਵਲ (ਉਸਦੇ ਮੁਖੜੇ) ਵਰਗਾ ਹੈ, ਦੇਵਤੇ ਜਿਸ 

ਉਸਤਤੀ (ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ) ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, (ਜੋ) ਜਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੈਨ ਕਰਨੇ 

ਕਾਲੀ (ਹੈ, ਐਸੀ) ਬਾਣੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਪਰ (ਮੇਰੀ) ਨਮਸਕਾਰ ਹੋਵੇ । 

ਭਾਵ-ਉਹ ਬਾਕ ਬਾਣੀ ਜਿਸਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਚੰਦਨ ਮੈਂਧੂਰ ਦਾ ਤਿਲਕ ਹੈ; ਉ 

ਦੀ ਬਰੱਬਰੀ ਚੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਤਿਲਕ ਕਵਿ ਨੇ 'ਬੰਦ ਕਿਹਾ 

ਨੂ 
ਇਤ 
ਬੁ ਦੱ (੧੩੨੧੨ 21/ ਪੇ 

ਰੋ ਕਰ ਨ 
ਇਆ & ਪ. ਤ ਸੀ ੨੩੩ ਹੈੱ ਿ ੍ ! ਤੂ 

ਚੰਦਨ ਵਰਗਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ ਅਰ ਜਿਸਦੇ ਬੰਦਨ (ਚੇਹਰੇ) ਪਰ ਬਿੰਦੀ ਹੈ 
ਦੂਸਰੀ ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ ਐਉਂ ਬੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ:-ਕਿ ਉਸਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਬਰੇੱਬਰੀ 

ਚੈਦ ਤੇ ਕਵਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਪੈਰ ਪਦ ਵਿਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਤੋਂ ਲਾਉਣਾ ਪੇੱਦਾ 
ਹੈ, ਤੇ ਚੰਦ੍ਮਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਉਪਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ । 

ਤੀਸਰੀ ਤੁਕ ਦਾ-ਦੇਵਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਨ ਤੇ (ਨਿੰਦ”`ਨ) ਨਿੰਦਾ ਉਸਦੀ 
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਬਵਾ, ਇੰਦੂ ਜਿਸਦੀ ਉਸਤਤਿ ਕਰਦਾ ਹੈ । 

ਚੌਬੀ ਤੁਕ-ਨੰਦਨ ਜਰ =ਜਗਤ ਹੈ ਪੁੱਤ੍ਰਉਸਵਾ । ਪਰ ' ਅਡਿਨੰਦਨ ਵਿਚ ਜੇ 
ਅਹਿਲਾਦ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ; ਉਸਦੇ ਕਟਾਖਜ ਉਤੇ ਕਵਿ ਜੀ ਨੰਦਨ ਪਦ ਅਹਿਲਾਦ-ਦਾਤੀ ਦੇ 
ਭਾਵ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ । 
ਸ੍ਰੈਯ= 
ਭਰਨੀ ਬਿਘਨਾ ਸਲਿਤਾਂਪਤਿ ਕੀ, ਪਤਿ ਕੀ ਅਤਿ ਰੱਖਯਕ ਸ੍ਰੀ ਬਰਨੀ । 
ਬਰਨੀ ਸੁਖਦਾ ਸ਼ਰਨਾਗਤਿ ਕੀ, ਗਤਿ ਕੀ .ਸਮਤਾ ਗਜ ਕੀ ਕਰਨੀ । 
ਕਰ ਨੀਰਜ, ਓਟ ਸੁਧਾਰਭਿ ਕੀ, ਰਤਿਕੀ ਪ੍ਰਤੁੜਾ ਸਗਰੀ ਹਰਨੀ । 



ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ` ( ੧੨੭੧) ਰਾਸਿ । ਅੰਜੂ ੧. 

ਹਰਨੀ ਸਮ ਆਂਖ ਜਤ ਕੀਮਤਿ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਤਨਵੈ ਤਰਨੀ ॥੭॥ 
ਤਰਨੀ=ਬੇੜੀ [ ਸੈਂਸ੦ ਤਰਣੀ] ___ਸਲਿਤਪਤਿ=ਸਮੁੰਦਰ [ਸਲਿਤਾ= 

ਪਤਿ=ਮਬਰੋ, ਇਸ਼ਾਰਾ 

ਸੁਖਦਾ=ਸੁਖਦਾਤੀ ! ਆਇਆ ਦੀ । 

ਗਤਿ=ਚਾਲ਼ । ___ਗਜ=ਹਾਬੀ ਨੇ । (ਹਾਥੀ ਦੀ ਬਾਲ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਰੀਡੀਰਤਾ | 
ਦੀ ਹੈ) । ਕੀ=ਕੀਹ । ਨੀਰਜ=ਕਥਲ । 
ਨ (ਅ) ਜਿਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਉਭਦੀ ਹੈ; ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਜ਼ੈਸ 

ਪਰ ਸਰਸੂਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। _(ਝ) ਅੱਖ ਦੇ ਛੁੱਪਰ । 
ਰਿ ਦੀ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ । 

ਉਆ ਸਰਵ ਪੂਭੁਤਾ ਹਰੀ ਤਰੀ ਜਾਣੀ' ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ 
ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ_ਕੋਈ ਗੱਲ ਜ਼ਤੀ ਜੇਸੀ ਮੁੰਦਰੀ ਦੀ ਪੂਭਤਾ ਦੂਰ | 
ਵਰਕ 

| ਓਣ ਸੁਧਾਰਤਿਕੀ=ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਅਵਧੀ। ( ਅਗਲੇ ਪੰਨੇ ਤੇ “ ਹੇਰ ਅਰਥ 
ਪੜ੍ਹੋ ) ਦਿਵਾ 

ਹਰਨ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ-ਅਤਿ ਸੁੰਦਜ਼=ਹੇਣ ਦੀ ਹੈ) । 
ਹਰਨੀ=ਹਰਨ ਵਾਲੀ, ਖੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ । 
ਹਰਨੀ=ਹਰਣ ਦੀ ਮਾਦਾ, ਮ੍ਰਿਗੀ, ਹਰਣੀ । 

ਸ੍ਰ ਮਤਿ=ਸ਼ੋਗਾ ਸੈਯੁਕਤ, ਮਾਲਦਾਰ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ; ਸੁਹਣਾ; ਪੁਸਿੱਧ । “ਸ੍ਰੀ 

ਮਾਨ” ਇਕ ਕਾਲ ਹੈ ਜੋ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਵਡੇ ਪੁਰਖਾਂ ਨਾਲ ਲਾਈਦਾਂ 
ਹੈ, “ਸ੍ਰੀ ਮਤਿਂ ਊੱਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। 

। ਮਤਿ ਕੀ ਕਰਤ=ਝਬੁੱਧੀ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੀ ! 
ਤਨਕੈ=ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਗ ਸੁਹਲ, ਕੋਮਲ ਤੇ ਪਤਲੇ ਹੋਣ । ਸੁਬਕ ਤੇ ਸੁਹਲ 

ਰ੍ (9੬੪ 9 ਤਨ] (ਅ) ਤਨ ਵੈ ਤਰਨੀ=ਉਹ ਜਿਸ ਦਾ ਤਨ 
ਤਰਨੀ=>) ਸਦਾ ਜੁਆਨ ਹੈ । (2) ' ਤਨ=ਜ਼ਰੀਰ' ਫੋ=[ਬਲੇ) ਆਲ; 
ਉਮਰਾ । ਤਰਨੀ=ਜੁਆਨ । ਤਨਵੇ ਤਰਨੀ=ਸਰੀਰ ਵਲੋਂ 

ਉਮਰਾ ਦੀ ਹੈ । ਦੇਖੋ ਐਨ ੨ ਆ ਕਿ ਕਰ 
ਤਰਨੀ-ਜੁਆਨ । ੧੬ ਤੋਂ ੩੦ ਵਰਹੇ ਦੀ ਗਿਚਲੀ ਉਮਫ਼ਾ ਦੀ ਜੁਬਾ 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੨੭੨) ਰਾਸਿ ੧।ਅੰਸੂ 5. 

।__ ਇਸਤ੍ਰੀ। ___ (ਅ)ਸਦਾ ਜੁਆਨ। | 
ਅਰਬ-(ਹ) ਬਾਣੀ ! ਉਤ ਬਿਘਨਾ (ਰੂਪੀ) ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਬੇੜੀ ਹੈ; (ਤਦੇ ਤਾਂ 

ਕਵੀਆਂ ਦੀ) ਪਤ ਦੀ ਬੜੀ ਰੱਖਜਕ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀ ਰਾ ਊ 
ਤੂੰ) ਸ਼ਰਨ _ਆਂਏ ( ਵਿੱਦਸਾ ਅਭਿਲਾਖੀ ਨੂੰ ) ਸੁਖ 
ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈਂ; ਇੱਡੀ ਦਾਤੀ ਹੋਕੇ ਤੂੰ ਐਤਨੀ 

ਰੰਡੀਰ ਹੈਂ ਕਿ) ਹਾਈੀ ਨੇ (ਤੋਰੀ) ਚਾਲ ਦੀ ਬਠੱਬਰੀ ਕੀਹ ਕਰ ( ਸੱਕਣੀ ) 
(ਤੇਰੇ) ਹੱਥ ਵਿਚ ਕਵਲ ਹੈ; ਮੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਤੂੰ ਅਵਧੀ ਹੈਂ (ਐਤਨੀ 

ਰਤੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਭੂਤਾ (ਤੂ) ਹਰ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ । 
ਹੇ ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲੀ ! (ਤੇਰੇ) ਐਗ ਸੁਹਲ ਤੇ ਪਤਲੇ ਹਨ, ਅੱਖ ਹਰਨੀ ਵਾਂਗ 

(ਦਰ) ਹੈ; (ਤੇ, ਤੂੰ) ਸਦਾ ਜੁਆਨ ਹੈਂ; ਅਰ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਦਤੀ ਹੈਂ । 

ਗੁਾਵ-ਇਸ ਵਿਚ ਕਵਿ ਜੀ ਨੇ ਸਰਸ੍ਹਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੇ ਮਨ ਦੇ 
ਗੁਣਾਂ; ਦੋਹਾਂ ਸ਼ੈਆਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ:- 
੧. ਮਨ ਯਾ ਸੂਭਾਵ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ:-੧. (ਉ) ਵਿਘਨਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ _ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀ । 

(ਅ) ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰੱਖਜਕ । 
(੬) ਸ਼ਰਨਾਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਕ । 

੨. ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਦਾਤੀ । 
੨. ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ:-- ਚਿ) ਹਰਨੀ ਵਰਗੀਆਂ ਅੱਖਾਂ; 

(ਅ) ਅੰਗ ਸੁਹਲ ਤੇ ਸੁਬਕ; 
(ਏ) ਸਦਾ ਜੁਆਨ, 
(ਸ) ਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਸਦਰ । 

੩. ਸਾੜੇ ਭਾਵ:-- (ਓ)ਹਾਬੀ ਵਰਗੀ ਚਾਲ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚਾਲ ਦੀ 
ਮਸਤਾਨੀ ਤੇ ਲਟਕਵੀਂ ਸੁੰਦਰਤਾ ਮੁਰਾਦ ਹੈ, 

ਹਾਬੀ ਦੀ ਚਾਲ ਤੋਂ` ਮੁਰਾਦ ਮਨ ਤੇ 
ਸੁਭਾਵ ਦੀ ਰੰਭੀਰਤ ਦੀ ਹੈ । 

(ਅ) ਹੱਥ ਵਿਚ ਤਲ ਸ਼ੋਭਾ 

ਹਬੇ ਵਿਚ ਕਮਲ-ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ 
ਹੈ ਕਿ ਜਗਤ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਸੂਖ ਤੇ 
ਸੁਆਦ ਹੈ । ਕਾਵਯਰਸਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਰ 
ਵਿਸਮਯ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਦਾਤੀ ਹਾਂ । 

ਹੋਰ ਅਰਬ-ਸੁਧਰਤਿਕੀ' ਪਦ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਹੀ ਅਰਥ ਲਗਦੇ ਹਨ:- 
੧, ਸੂਧਾ ਰਤਿ=ਐਮ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵ-ਦੇਉਤੇ । 

ਦਾ 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੨੭੩) ਰਾਸਿ ੧। ਅਸੂ ੧, 

ਓਟ ਸੁਧਾਰਤਿਕੀ=ਊ) ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਹੈਂ । 
੨. ਕਗਾਧਰਤ ਕੀ=ਭੁਖਿਆਂ ਦੀ । ਮੁਰਾਦ ਹੈ-ਭੁੱਖੇ ਭਉਰਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਕਮਲ ਹੈ ਜੋ 

ਤੇਰੇ ਹਥ ਵਿਚ ਹੈ । ਭਾਵ ਤੂੰ ਉਪਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰ ਦਾਤੀ ਹੈ । 

ਝ. ਸੁਧਾਰਤਿਕੀ=[ਸੁਧਰਣੇ ਯਾ ਸ਼ੋਧਨੰ ਅਰਥ- ਫਬਨ; ਉੱਜਲਤਾ] । 

ਓਟ ਸੁਧਰਤਕੀ=ਤੈ ਫਬਨ ਯਾ ਉੱਜਲਤਾ ਦੀ ਓਟ ਹੈਂ । 

੪. ਸੁਧਾਰ-ਤਕੀ=ਸੁਧਰਕੈ (ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰਕੇ)ਤੱਕਿਆ ਹੈ; ਤੇਰੀ ਓਟ (ਠੀਕ ਹੈ 

ਮੇਨੂੰ, ਯਾ ਤੇਰੀ ਓਟ ਮੈਂ ਤਕਾਈ ਹੈ । 

੫. ਸੁਧਾਰ “ਤਕੀ=ਹਬ ਵਿਚ ਤੂੰ ਕਮਲ ਸੁਧਾਰਕੇ (ਪਕੜਿਆਂ ਹੈ) ਤੀ ਮ
ੈਂ ਤੇਰੀ ਓਣ 

ਤਕਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੂ ਕਮਲ ਨੂੰ ਓਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈਂ ਮੈਨੂੰ ਬੀ ਦੇਵੇਂਗੀ । 

੬. ਸੁਧ=ਮਕਰੈਂਦ ਰਸ । ਰਤਿ=ਪ੍ਰੀਤੀ । ਹਥ ਵਿਚ ਕਮਲ ਹੈ; ਜੋ ਕਮਲ ਕਿ ਓਟ ਹੈ 

ਸੂਧਾ ਤੇ ਰਤਿ ਦੀ; ਭਾਵ-ਕਮਲ ਵਿਚ ਮਕਰੰਦ ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫੌਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ 

ਦੀ ਓਟ ਕਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ੍ 

. ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਤਕੀ=ਹਥ ਵਿਚ ਕਮਲ (ਲੈਕੇ ਤੇ ਅੱਖ ਦੀ ਓਟ=ਛੱਪਰ ਸੁਧਾਰਕੇ ਤੱਕੀ 

ਭਾਵ) ਐੱਸੇ ਕਟਾਖਕ ਨਾਲ ਤੱਕੀ ਕਿ ਰਤੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਮਾਤ ਪੈ ਗਈ । 
੮. ਓਟ “ ਸੁਧਾਰ” ਤਕੀ । ਓਟ _ਸਰਸ੍ਹਤੀ ਦੀ; _ਅਰਬਾਤ “ਹੈਸੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਸਰੇ 

ਉਡਦੀ ਹੈ । ਭਾਵ ਹਥ ਵਿਚ ਕਮਲ ਲੈਕੇ ਤੇ ਹੈਸ ਨੂੰ _ਸਵਾਰਕੇ ਐਸੀ 

ਤੱਕੀ ਕਿ ਰਤੀ ਮਾਤ ਪੈਂ ਗਈ । 

ਨ ੩. ਇਸ੍ਰ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਨਕ ਦੇਵ ਜੀ-ਮੌਗਲਨ । 

ਕਰਿਤਾਰਨਿ ਸੇ ਸ਼ੁਭ ਬਾਕ ਬਿਲਾਸ ਬਿਹੇਗ ਬਿਕਾਰਨ ਕੋ ਕਰਿ ਤਾਰੀਨੇ। 

ਕਰਤਾਰ ਨਹੀ ਮਨ ਜਾਨਤਿ ਜੇ ਤਿਨਕੇ ਹਿਤਕੋ ਸਿਫਤੀ ਕਰਿ ਤਾਂਰਨ। 

ਕਰਿ ਤਾਰਿਨਿ ਪਾਪ ਉਤਾਰਨ ਕੋ ਗਨ ਦੰਭ ਛਪੈ ਸਵਿਤਾ ਕਰਿਤਾਰਨ । 
ਕਰਤਾਰਨਿਹਾਰ ਗੁਰੂਬਰ ਨਾਨਕਦ।ਸੋ ਉਧਾਰਨ ਜਿਉ' ਕਰਿਤਾਰਨਿ।੮। 

ਕਰਿਤਾਰਨਿ=ਕਲਿਤਾਰਣ । (ਕਲਿ _ਦਾ-ਲਲਾ=ਰਾਰ-ਹੇ ਗਿਆਂ ਹੈ ! 

ਸ਼ੂਰਣੀ ਹੇਣ ਕਰਕੇ ) ਕਲਿਜੁਗ ਤੋਂ ਤਾਰਨ ਹਾਰੇ । (ਅ) ਜੋ ਕਰਤਾ 

ਹੋਕੇ ਜਗ ਵਿਚ ਆਵੇ:-ਅਵਤਾਰ, ਪਿਕੰਬਰ । 

ਬਿਲਾਸ=ਸਹਿਜ ਸੁਭਾ, ਹਸਦਿਆਂ ਹਸਦਿਆਂ । ਬਿਹੌਗ=ਪੰਛੀ । 

ਕਰਿ ਤਾਰਨਿ=ਕਰਕੇ _ਤਾੜਨਾ । ਤਾਰਨ” ਦਾ “ੜਾੜਾ” “ਰਾਰਾ? ਹੇ ਗਿਆਂ ਹੈ । 

ਕਰਤਾਰ ਨਹੀਂ=ਵਾਹਿਜੁਰੂ (ਨੂੰ) ਨਹੀਂ । 
ਕਰਤਾਰ=ਰਚਣਹਾਰ, ਸਿਰਜਣਹਾਰ _[ਸੈਸ:: ਕਰਤਾਰ ਕਜਜਿ 

ਬਹੁ ਬਚਨ ਹੈ ਕਰ _ਦੀ ਪੂਰਬਮਾ ਦਾ । ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਇਕ 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੨੭੪) ਰਾਸਿ ੧ । ਅਸੂ ੧. 

| ਵਚਨ ਹੈ]। ___ ਹਿਤ ਕੋ=ਭਲੇ ਲਈ। ਹਿਤ ਵਾਸਤੇ । 
ਸਿਫਤੀ=[ ਰੂ ਦੀ ਯਸ਼। [ਸਰਬ ਸਿਤ] । 

(ਅ) ਕਰਤਾ#ਰਿਨ-ਕਰਤਾ ਰਿਣ (ਣਾਣੇ ਦਾ ਨਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ) 
ਕਰਤਾ--ਰਿਣ- ਪਾਪ=ਕੀਤੇ ਹੋਂਏ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਰਿਣ ਉਤਾਰਨ ਲਈ । | 
(ਏ) ਕਰਤਾਰਨ=ਕਰ “-ਤਾਲਿ “ ਨ=ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ । 

ਗਨ=ਸਮੂਹ ਦਲ । ___ਸਵਿਤ=ਮੂਰਜ । 
ਕਰਿਤਾਰਨ=ਕਰਿ“-ਤਾਰਨ=ਕਰਕੇ ਤਾਂਰੇ । (ਜਿਵੇਂ) ਤਾਰੇ ਛਿਪੰਦੇ ਹਨ 

(ਸੂਰਜ) ਕਰਕੇ । 
ਕਰਤਾਰ ਨਿਹਾਰ=ਕਰਤਾਰ “ ਨਿਹਾਰ=(ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੂਪ) ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ।. 
ਉਂ ਕਰਿ ਤਾਰਨਿ=ਜਿਉਂ ਕਰ“ਤਾਰਨਿ=ਜਿਸ ਤੜ੍ਹਾਂ ਜਹਾਜ਼ 1.. 

[ਸੈਸ: ਤਾਰਕਿ:-ਕਿਸ਼ਤੀ; ਜਹਾਜ਼] । 

ਅਰਬ-(ਜਿਸ ਦੇ) ਬਿਲਾਸ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਬੀ ਐਸੇ) ਸ਼ੁਭ ਤਲ ਲਾ ਤਲ ਰਲ ਆਬ 

ਅਜ 

ਵਿ 

ਠ੍ਹੱ ਪਲ ਕਾ 0੫੬; 
ਉਹ ਨਹ ਤਰਦੇ ਨ । ਇਆ 

ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਉਤਾਰਨ (ਦੂਰ ਕਰਨ) ਲਈ ਨਾਮ ਮੰਤ੍ਰ (ਦੇ ਜੋ ਦਾਤ ਹਨ) 
ਪੀਆ 

ਕੇਖਦ 
ਜਹਾਜ਼ 

ਐਮ 

(ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ) ਤਾਰੇ (ਛਿਪਦੇ ਹਨ, 

(ਮੁਸਾਢਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੰਦਰੋਂ ਪਾਰ) ਕਰਦਾ ਹੈ । 

ਹੋਰ ਅਰਥੋ-ਇਸ ਜ਼ਰੇਜੇ ਵਿਚ ਕਵਿ ਜੀ ਨੇ “ਕਰਤਾਰਨ” ਪਦ ਅੱਠ ਵੇਰੀ ਲਿਆਕੇ 
ਅੱਠੇ ਵੇਰ ਉਸ ਦਾ ਵਰਤਾਉ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੱਤ ਵੇਰੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ 
ਅਰਥ _ਲਏ ਹਨ, ਰਤਾ ਰਤਾ ਫਰਕ ਤੇ ਅਰਥ ਹੋਰਵੇਂ ਬੀ ਲਗਦੇ ਹਨ:- 

੧, ਨਿਹ ਕਰਨ ਵਿਲਸ ਕਰਤ (ਬਚੀ ਵਲ ਸੁਭ ਹਲ ਤੇ ਵਿਕਾਰ 
ਰੂਪੀ ਧੰਛੀਆੰ ਨੂੰ ਤਾੜੀ ਮਾਰਕੇ (ਉਡਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ)। 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੨੭੫) ਰਾਸਿ ੧। ਅਸੂ ੧ੇ. 

੨. ਜੇਹੜੇ (ਪੁਰਖ) ਕਰਤਾਰ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਨੂੰ ਰਿਦੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ' ਜਾਣਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਲੇ 

ਲਈ (ਸਿਫਤੀ ਕਰਤਾਰਨਿ=) ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ । 

੩. ਇੱਸ ਤੁਕ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਅਰਬ ਬੜਾ ਸੁਹਣਾ ਲਗਦਾ ਹੈ:-(ਜਿਵੇਂ) ਸੂਰਜ ਚੜ 

ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਛਿਪ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਤਿਵੇਂ) ਦੈਭਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਤੇ ਕੀਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਰਿਣ (ਉਤਾਰਨ=) 
ਰ੍ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ (ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦਰਸ਼ਨ ਹਨ) । ਰ੍ 

ਅਥਵਾ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਹੱਥ ਦੀ ਤਲੀ (ਵਾਂਡ ਹਨ, ਭਾਵ ਜੀਕੁਣ ਹੱਥ ਦੀ 

ਤਲੀ ਨਾਲ ਲਗੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਮਲਕੇ ਸਾਫ ਕਰ ਲਈਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਸੀਸ ਤੇ ਸਹਲਾਹਣ 
ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਂ ਹੱਥ ਛੁਹੰਦਿਆਂ ਹੀ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ)। ਅਬਵਾ-ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ 
ਯਰਨੇ ਲਈ ਹੱਬਾਂ ਨਾਲ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ (ਦਰਸ਼ਨ ਰੂਪੀ) ਸੂਰਜ (ਦੇ ਦਿੱਸਿਆਂ) 
ਦੈਡ ਰੂਪ ਸਾਰੇ ਤਾਰੇ ਛਿਪ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਰ੍ 

੪. ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਰਤਾਰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ (ਭਾਵ ਸਾਖਜਾਤਕਾਰੀ 

ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ) ਹਨ। ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ; ਜਿਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ (ਤਾਰਦਾ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ) 

ਅਥਵਾ ਕਰ- ਤਾਰੇ ਨਿਹਾਰ=ਲਿਵ ਦੀ) ਤਾਰ ਬੈਨ੍ਹਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਦੇਖ । 

ਢੋਥੀ ਤੁਕ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਕਰਤਾਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇਉਂ ਬੀ ਬਣਦਾ ਹੈ:--ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਉਧਰੰਦੇ 

ਹਨ, ਜਿਵੇਂ (ਕਰਿਤਾਰਨ) ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਤਾੜੀ ਯਾ ਚੁਟਕੀ, ਭਾਵ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਹੈ । 

੪, ਇਸ਼੍ਹ ਗੁਰੂ=ਮ ਹਰ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ-ਮੰਗਲ । 

ਸ੍ਰਯਾ ॥ ਬੈਦ ਨ ਹੋਤਿ ਸੁਨੇ ਉਪਦੇਸ਼,ਰਿਦੇ ਬਸਿ ਜਾਹਿ ਕਰੇ ਅਭਿਨੰਦਨ। 
ਲੈਦਨ ਵੇਰੁ ਸੁਫੈਦ ਬਿਲੋਦ ਬਿਲੋਚਨ ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਰਬਿੰਦਨ । 
ਬਿੰਦੁ ਨ ਮੰਦ ਬਿਕਾਰ ਰਹੈ ਤਮ ਬ੍ਰਿੰਦ ਦਿਨਿੰਦ ਮਨਿੰਦ ਨਿਕੈਦਨ । 
ਕੌਦ ਅਨੰਦ ਮੁਕੰਦ ਭਜੋ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਚੋਦ ਸਦਾ ਕਰਿ ਬੈਦਨ ॥੯॥ 

[ ਬਦ ਨ=ਬੰਦ% ਨ=ਰੋਕ ਨਹੀਂ (ਹੈਦੀ) । ) 

| ਪਗਲੰਲਲ=ਖਰ ਅਗ ਬਦ ਦੇਵ ਯ | ਸਪੁਤ੍ਰ। 1 ਦੁ 

| ਨਰਸ ਲਮ ਫਰੀ ਪੂ ਥਚਾ ਡੀ 
ਇਨ ਅਗ 1] ਭਾਵ ਕਿੱਸੇ ਦੀ ਕਾਣ ਹੇਠ ਨਹੀਂ; 

ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਤਤ੍ ਹੈਦਾ ਹੈ । 
| 



ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੨੭੬) ਰਾਸਿ ੧।ਐੰਸੂ ੧. 

ਬਿਲੋਚਨ=ਅੱਖ) ਨੈਣ । [ਸੈਸਮ ਵਿਲੋਚਨ] । ॥ 
ਅਰਬਿੰਦਨ=ਕਮਲਾਂ ਦੀ; ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਮੈਂਦਰਤਾਂ ਕਮਲਾਂ (ਵਰਗੀ) ਹੈ । 

(ਅ) ਅਰਬਿੰਦ; ਨ=ਕਮਲ ਨਹੀਂ (ਬਰੱਬਰ) ਮੁੰਦਰਤਾ ਵਿਚ (ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ) । . 

ਬਿੰਦੁ ਨ=ਬਿੰਦੁ " ਨ=ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿੰਦੂ; ਭਾਵ ਰਤਾ ਬੀ ਨਹੀਂ; ਰੌਚਕ ਬੀ 
ਨਹੀਂ । ਖ੍ਰਿੰਦ=ਝੰਡ, ਸਾਰਾ; ਸਮੂਹ । 

ਦਿਨਿੰਦ=ਸੂਰਜ । ਦਿਨ “ ਇੰਦੁ=ਦਿਨ ਦਾ ਇੰਦ । 
ਮਨਿੰਦ=ਵਰਗਾ, ਜਿਹਾ, [ਫਾਮ ਮਾਨਿੰਦ] 
ਜਿਦ ਹਰ ਇਸ ਸਿ ਤੀ 

<੧==== | 

) 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ ) ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਹਨੇਰਾ ਸੂਰਜ ( ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ) ਦੂਰ ਹੋ 
ਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਚੰਦ ਜੀ ਆਨੰਦ ਦੇ ਮੇਘ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ 
ਨੂੰ) ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਭਜੋ । 

ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਮਹਿੰਮਾਂ 

ਸਰਬ ਤਤੀ ਤੀ ਕਦ 
ਬੇ. ਬੈਦ ਨਾ ਹੋਤ ਸੁਣੇ ਉਪਦੇਸ਼=ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬੰਦ=ਬੰਧ-ਨਹੀਂ' ਹੁੰਦੀ 

ਭਾਵ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ (ਅਤੇ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਸ ਜਾਏ (ਜਗਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 
ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ ਉਹ ਸੈਂਗਤ ਦੇ ਪੂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ) । 

ਦੂਸਰੀ ਤੁਕ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਅੱਧ ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਕਮਲਾੰ (ਵਰਗੀ ਹੈ) । 

੫. ਇਲ੍ਹ ਗੁਰੂ= ੨੪ ਅਮਰਦੇਵ ਜੀ--ਮੰਗਲਨ। 

ਛਪਯ ॥ ਅਮਰ ਅਲੰਬ ਕਰਿ ਜਾਂਹਿ ਸਮਰ ਜੈ ਪਾਵਹਿ ਅਰਿ ਹਰਿ। 
ਹਰਿ ਨਿਤ ਲਾਵਹਿ ਧਜਾਨ, ਗਯਾਨ ਪਾਵਹਿ ਮੁਨਿ ਉਰਧੰਰ । 
ਧਰਨ ਭਜਨ ਬਿਵਤਾਇਿ ਸਭਿਨਿ ਮੰਹ ਬਜਾਪਯੋ ਸਮਸਰ। 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ___ ( ੧੨੭੭) ਗਸਿ ੧। ਸਕੂ ੧, _ 

ਸ਼ਰਨ ਦਾਸ ਗਤਿ ਲਹਤਿ_ ਦਾ ਦੋਖਿਨ ਕੋ ਦਰਿ । 
ਦਰ ਦੇਤਿ ਬਤਾਇ ਸੁ ਮੁਕਤਿ ਕੌ ਹਿ ਪ੍ਰਸੀਦਤਿ ਚਿਤ ਸਿਮਰ । 
ਅਤ ਜਲ ਡੀ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਮਰ ॥ ੧੦ ॥ 

1 ਅਮਰ=ਜੋ ਨਾ ਮਰੇ । ਦੇਵਤਾ । ਦੇਵਤੇ । 
| ਅੰਬ ਕਰਿ=ਆਸਰਾ ਬਣਕੇ । ਆਸਰਾ ਲਕੋ । 
ਸਮਰ=ਜੈਗ, ਜੁੱਧ। ___ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਪਰ ਜੈ ਤਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ 
ਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼੍ਹਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । 
ਅਰਿਹਰਿ=ਸ਼ੌਤੂਆੰ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ । ਹਰਿ=ਸ਼ਿਵਜੀ । 
ਉਰਧਰਿ=ਦਿਲ ਵਿਚ ਧਾਰਕੇ । ਧਰਨ=ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ । [ 

(ਅ) ਧਰ “ ਨਭ “ ਜਨ ਬਿਦਤਾਇ=ਧਰਤੀ ਅਕਾਸ਼ ਤੇ ਜਨਾਂ ਵਿਚ 
[__ ਪੁਜਫਹੈ। __ਸਮਸਰ=ਇਕੋ ਜਿਹਾ । [ 
ਕੰ ਭਤਿ=ਮੁਕਤੀ। ਗਤਿ; ਪਦ ਇੱਥੇ ਦੇਹੁਰੀ ਦੀਪਕ ਹੈ; ਆ ਕ 
। ਦਾਸ ਸ਼ਰਨ ਜਾੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ-ਗਤਿ ਲਹਿਤ=ਮੁਕਤੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ । 
ਦਰਿ=ਦਰਦਾ ਹੈ, ਦਲਦਾ ਹੈ। (ਅ) ਤਰ । ਦਰ ਦੁਖ ਦੈਖਨ ਕੋ ਦਹਤਿ=ਦੁਖਾਂ ! 

, ਤੇ ਦੌਖਾਂ ਦਾ ਡਰ ਸਾੜ ਦੇਂਦਾ ਹੈ । (੬) ਦਲ ਸਮੂਹ। | 
ਦਰ=ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਰਸਤਾ । [ਫ਼ਾਰਸੀ; ਦਰ] | 
ਪੂਸੀਦਤਿ=ਪੂਮੈਨ, ਪਸੀਜੇ ਹੋਏ । (ਅ) ਪੁਸੈਨ ਚਿਤ ਹੋਕੇ ਸਿਮਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੁ 

ਅਮੰਰ ਦੇਂਵ ਜੀ ਨੂੰ ।(ਏ) ਇਹੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 
ਪੂਰਨ ਚਿਤ ਹੋਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰ । 

| “ਰੇ ਜਨਮਨ ਕੋ=ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ । (ਅ) ਮਰਜ਼ਨ ' ਮਨ ਕੋ=ਮਨ ਦੇ 
( ਰੋਗਾੰ ਦਾ । [ਫਾਰਸੀ, ਮਰਜ਼] 

ਅਰਬੋ-ਦੇਵਤੇ (ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾ) ਆਸਰਾ ਲੈਕੇ ਜੁੱਧ ਵਿਚ ਜਾਕੇ ਸ਼ੱਤ: ਢਾ 
ਜਸ ਵਿਵਗ ਤ (ਜਿਨ੍ਹਾ ਦਾ) ਧਿਆਨ ਸ਼ਿਵੇਂ ਨਿਤ 

ਨਨ ਆਲ ਅਲ ਦੀ 



ਸਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੨੭੮) -ਰਾਸਿ੧। ਔਹ ੧. 

ਨੂੰ (ਮੇਰੀ) ਜੈ ਹੋਵੇ) ਜੈ ਹੋਵੇ; ਜੈ ਹੋਵੇ । 

ਭਾਵ-ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਚੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਧਿਅਉਂਦੇ ਹਨ; ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿਚ 
੨ ਆ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਕੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਅਰ ਦਾਸਾ ਦੇ ਸੈਲ 

ਹਰ ਰਹੇ ਹਨ । ੍ ਰ੍ 

ਹੋਰ ਅਰਬ-ਇਸ ਛਪਯ ਦਾ ਇਕ ਅਰਬ ਸੈਉਂ ਬੀ ਹੈ:-- 
ਜਿਸ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ) ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਕੇ(ਅਮਰ=) ਦੇਵਤੇ ਜੁੱਧ ਜਿਤਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸ਼ਤ੍ਹ ਮਾਰਦੇ 

ਰਹੇ, ਸ਼ਿਵ ਜਿਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਨਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿਲ ਵਿਚ ਧਰਕੇ ਗਿਆਨ 

ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਧਰਤੀ ਅਕਾਸ਼ ਤੇ ਪੁਰਖਾਂ ਵਿਖੇ (ਸਮਾਨ ਸੌਤਾ) ਕਰਕੇ ਇਕ ਸਮਾਨ ਸਾਚੇ 

ਪੂਗਟ ਹੈ (ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ) ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ (ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦੇਵ ਜੀ) ਸ਼ਰਨ ਆਏ 

ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚਿਤ ਵਿਚ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ; ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਦੁਖ ਸਾੜਦੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 

ਨੂੰ ਦਲਦੇ ਹੋਂਏ, ਜਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਮੈਨ ਹੋਣ ਮੁਕਤੀ (ਦਾ ਦਾਨ) ਉਸ ਨੂੰ ਦੈ ਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਜਨਮ ਮਰਨ 

ਦਾ ਸ਼ੈਕਟ ਕੱਟ ਦੇਂਦੇ ਹਨ । ਐਸੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰ (ਦੇਵ) ਜੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਵਿਚ (ਯਾ 
ਨੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਯਾ ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਕਰਕੇ) ਜੈ ਹੋਵੇ, ਜੈ ਹੋਵੇ, ਜੈ ਹੇਂਵੇ। 

ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਅਰਬ ਜ਼ਰਾ ਖਿੱਚ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 
ਤੀਸਰੀ ਤੁਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਧ-(ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ) ਭਜਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ (ਕੀਤਾ ਹੈ) । 

੬, ਇਸ਼੍ਹ ਗੁਰੂ-ਤੰ ੪ ਰਾਮਦਾਸ ਜੰ-ਮੰਗਲ । 
ਤੀ 

ਸ੍ਰ ੍ 

੮੩ ਬਿਘਨਨ ਮਹਾਂ ਅਘਕੋ ਉਰ ਆਤਮਗਜਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤਿ ਜਜੋਂਹਗਿ 
ਹਦੇੜਿ ਬਸਾਇ ਸੁ ਦਾਸਨ ਕੇ ਕਮਲਾਸਨ ਧਯਾਵਤਿ ਜਾਂਹਿ ਭਜੇ ਹਰਿ। 
ਹਸੈਸ ਵਿਖੇ ਅਵਤਾਰ ਭਏ ਹਤਿ ਰਾਵਣ ਕੋ ਲਿਯ ਸੰਗ ਚਮੂੰ ਹਰਿ । 

ਹਦਾਸ ਤਨੈ ਰਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਮ੍ਰਿਗ ਮੋਹ ਸੰਘਾਰਤਿਜਮੋਂ ਬਡ ੧ 

_ਹਰਤਬ=ਹਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ; ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾਂ । 
ਬਿਘਨਾਨ=ਬਿਘਨਾਂ ਨੂੰ । ਬਿਘਨ ਦਾ ਬਹੂਬਚਨ । ਅਘ=ਪਾਪ । 
ਆਤਮ ਗਜਾਨਛਅਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਗਿਆਨ । ਅਪਣੇ ਤੱਤ ਸਰੂਪ ਦਾ ਗਿਆਨ । 

ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ । 
ਨ ਲਵੇ ਸੋ-ਸੂਰਜ । 
ਹਰਿ=ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹਰ ਲਵੇ ਸੋ-ਵਾਹਿਗੁਰੂ । 
ਕਮਲਾਸਨ=ਕਮਲ ਹੈ ਆਸਨ ਜਿਸ ਦਾ ਸੋ-ਝਬ੍ਰਹਮਾਂ । 
ਜਾਂਹਿ=ਜਿਸਨੂੰ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ । 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੨੭੯) ਰਾਸਿ ੧। ਸੀਰ 4, 

ਰ੍ ਆਪਣ ਪਿ ਰ 
ਹ। ਹਰਿ ਬੈਸ=ਸਰਰਜ ਹਤਿ=ਮਾਰਿਆ । ਚਮੂੰ=ਮੈਨਾ। 

ਹਰਿ=ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਥੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੋਹ ਲਵੇ ਸੋ-ਬਾਂਦਰ। 
ਹਰਿਦਾਸ=ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ (ਭਾਈ) ਹਰੀਦਾਸ ` 

ਯਾ ਹਰਿਦਾਸ (=ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੇਵਕ) ਸੀ । ...! 

ਪੁੱਤ । ਮ੍ਰਿਗ=ਹਰਨ । ਪਰ ਮ੍ਰਿਗ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹ ਹਾਥੀ ਬੀ ਹੈ 

ਜਿਸ ਦੇ ਮਸਤਕ ਵਿਚ ਚਿੱਟਾ ਤਿਲਕ ਹੈਂਦਾ ਹੈ । 
` ਸੈਘਾਰਤ=ਮਾਰੰਦੇ ਹਨ। _[ਸੈਸ: ਸਹਰ ਕਾ ] 
ਬਡ ਕੇਹਰਿ=ਵੱਡਾ ਸ਼ੇਰ । ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ । 1 

ਅਰਥੋ-(ਅਰਥ ਤੀਸਰੀ ਤੁਕ ਤੋਂ ਤੁਰੇਗ; ਫਿਰ ਚੌਥੀ ਤੇ ਵਿਚ_ਪਹਿਲੀ ਦੂਜੀ 
(ਰੇਤੇ ਜੁਗ ਵਿਖੇ ਇਕ ਰਾਮ ਜੀ) ਸੂਰਜ ਬੰਸ ਬਿਖੇ ਅਵਤਾਰੀ ਹੋਏ ਸਨ. (ਜਿਨ੍ਹਾਂ 

ਬਾੰਦਰਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ( ਪਰ ਕਲਜੁਗ ਵਿਚ ) 

ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ( ਅਵਤਾਰ ) ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ( ਸ੍ਰੀ) ਹਰਿਦਾਸ ( ਜੀ ) ਦੈ ਸਪਤ 

(ਕਹਿਲਾਏ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ) ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਹਥੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਬੱਬਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ _ਮਾਰਦੇ ਹਨ । 

(ਦਹ) ਮਹਾਂਨ ਪਾਪਾਂ ਤੇ (ਕਠਨ) ਵਿਘਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ( ਤੇ ) ਹ੍ਰਿਦੇ ਵਿਚ ) 
% ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਖੁਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ; ਅਪਣੇ ਦਾਸਾੰ ਦੇ (ਹਿਰਦੇ 

) ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਸਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਝ੍ਰਹਮਾਂ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਿਵਜੀ । 

ਦਾ” 

2$ 1 

(ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ) ਭਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਰ੍ 

ਭਾਵ-ਇਸ ਜੇਜੇ ਵਿਚ ਕਵਿ ਜੀ ਨੇ-ਹਰਿ-ਪਦ ਕਈ ਵੇਰ ਵਰਤ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਡ ਅੱਭ 
ਅਰਬ ਵਰਤੇ ਹਨ । ਕਾਹਿਗੁਰੂ, ਸੂਰਜ, ਸ਼ਿਵ, ਬਾਂਦਰ, ਫਿਰ ਹਰਿਬੈਸ ਤੇ 
ਹਰਿ-ਪਦ ਆਇਆ ਹੈ । 
ਹੋਰ ਅਰਬ=-ਯੇ ਦੇ ਅਰਥ ਦੂਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ 

ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੀਸਰੀ ਤੁਕ/ਵਾਲੇ ਤ੍ਰੇਤਾ ਦੇ ਅਵਤਾਰ “ਰਾਮ ਜੀ” ਹੀ ਕਲਜੁਗ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅਵਤਾਰ-- 

ਬਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਜੀ-ਹੋਂਏ ਹਨ । ਰ੍ 

੭. ਇਸ ਗੁਰੂ-ਤੈ ਕਰੁ ਅਨਨ ਦੇਵ ਜੰ-ਮੰਗਲ। 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੁਰਜ । ( ੧੨੮੦ ) ਗਾਸਿ ੧ ।ਔੰਸੂ ੧. 
___ਜੁਮਲਾਰਜਨ । ਅਰਜ ਨ ਜਾਨਜੋ ਜਾਇ ਕੇਤੋ ਹੈ ਥਿਥਾਰ ਤੇਰੋ 

ਐਸੋ ਰੂਪ ਧਾਰਿ ਆਇ ਰਾਜੈਂ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ॥੧੨॥ 
[ ਅਰਜਨਿ=ਅਜਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ, [%:, ਅਰਜ਼]। __ 
| ਬਿਦਾਰਿਬੇ=ਮਾਰ ਦੇਣ ਨੂੰ । __ ਬਾਕ=ਵਾਕ, ਬਚਨ, ਬਾਣੀ । 
ਸਰਛਤੀਰ, ਬਾਣ । ਅਰਜਨ=ਪਾਂਡਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤੀਸਰਾ ਭਿਰਾਉ, ਜਿਸ 

| ਨ੩ਲ=-ਉੱਜਲ। (ਸਜ; ਅਗਨ ਖੜ ਹ 

| 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ । ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ । ਗਾਯਨ ਕਰਨ 
ਵਾਲਾ ਬੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ । (%) ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ । 

ਤਰੋ=ਝ੍ਰਿੱਛ । ___ ਤਰੁ ਅਰਜਨ=ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਲਪ ਬ੍ਰਿੱਛ ਤੋਂ । _ 
| ਅਰਿਜਨ=ਅਰਿ=ਵੈਰੀ । ਜਨ=ਦਾਸ। _ ਅਰਜਨ ਭਏ=ਜੋ ਵੈਰੀ ਦਾਸ ਹੋ 

ਗਏ । (ਅ) ਅਰ=ਅਤੇ, ਜਨ=ਦਾਸ । ਅਰਜਨ ਭਏ=ਅਤੇ ਜੋ ਆਪ 
ਦੇ ਦਾਸ ਹੋਏ ਹਨ । __ ਗਨ=ਦਲ; ਝੁੰਡ, ਸਾਰੇ, ਸਮੂਹ। | ਸ਼ਕਾਮ ਘਨ=ਕਾਲਾ ਬੱਦਲ; ਕਾਲੇ ਬੱਦਲ ਵਰਗਾ ਰੰਗ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦਾ 
ਸੋ-ਕਿਸ਼ਨ । . 

ਜੁਮਲਾਰਜਨ=ਅਰਜਨ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਖ੍ਰਿਛ ਹੈ ਜੋ ਹਿੰਦ ਵਿਚ ਹੂੰਦਾ ਹੈ 



`_ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੨੮੧) ਰਾਸਿ ੧।ਅੰਸੂ ੧. 

1 ਜਿਬੇ ਅਰਜ਼ ਦਾ ਵਰਤਾਉ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਜੈਸਾ ਕਿ ਏਂਬੇ ਹੈ ਓਥੇ 
| ਤੂਲ=ਲੀਮਾਣ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ । 

(ਅਰਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂਲਨ ਮੈਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।) | 

| ਜਿਥੇ ਚੁੜੱਤਨ ਕਹੀ ਓਥੇ ਲੰਬਾਣ ਦੀ ਸੈਂਭਾਵਨਾਂ ਆਪੇ ਆ ਗਈ, 
ਮਰਾਦ ਹੈ ਪੂਮਾਣ ਤੋਂ । (ਅ) ਕੀਮਤ [ਫਾਰਸੀ,ਅਰਜ਼] । 

। ਰਾਜੈ=ਰਾਜ ਰੰੇ ਹਨ। ਪ੍ਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹਨ । 
[ ਅਰਜਨ==੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ; ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 

| ਦਾ ਨਾਮ-ਅਰਜਨ-ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ; ਮਨ ਤੇ ਆਤਮਾਂ ਦੀ ਤੇ । 
ਉੱਜਲਤਾ ਕਰਕੇ ਰਖਿਆਂ 'ਗਿਆ ਸੀ । ਫਿਰ ਆਪ ਦੇ ਕੀਤੇ 

| ਗੂਹਾਨੀ ਕੌਮਾਂ ਬਾਬਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ:-- 
ਰ੍ | “ਉਗਵਣਹੁ ਤੈ ਆਥਵਣਹੁ ਚਹੁ ਚਕੀ ਕੀਅਨੁ ਲੋਆਂ ॥” 

੧ 
ਰਥ 

ਰਮ: ਵਾਰ ਠਾਇ ਬਲ॥ 

ਅਰਥੋ-(ਅਰਬ ਦੇਬੀ ਤੁਕ ਤੋਂ ਟਰੇਗਾ ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਦੂਜੀ:- 

੪. ਐਸਾ (ਅਚਰਜ) ਰੂਪ ਧਾਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ (ਜਗਤ ਵਿਚ) ਆਕੇ ਪੂਕਾਸ਼ ਰਹੇ 
ਹਨ ਕਿ ਪੁਸਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪਦੇ (ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ) ਕਿਤਨਾਕੁ 
ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ । ੍ 

ਕ. (ਅਪਨੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀਆੰ ਅਰਜ਼ਾਂ ਸੁਣਕੇ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਮੰਗੀ ਮੁਰਾਦ ਦਾ) ਦਾਨ ਦੇਂਦੇ ਹੋ 
(ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ) ਮੋਹ (ਰੂਪੀ ਸ਼ੱਤ ਨੂੰ) ਮਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ( ਆਪਦੇ ) ਵਾਕ ਅਰਜਨ ਦੇ 
ਤੀਰਾਂ (ਵਾਂਡੂ ਅਮੋਘ) ਹਨ । __ - 

ਤੇ. (ਜੋ) ਸ਼ੌਕ (ਆਪਦੇ) ਦਾਸ ਹੋ ਗਏ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ) ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਦ (ਪਰਾਪਤ ਕਰ) ਲਏ 
(ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਦੇਵੀ ਕੰਮ ਅਗੇ ਜੋ ਅਟਕਾਂ ਪਾਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦਾ) ਸਰੀਰ 

(ਐਉਂ) ਉੱਖੇੜ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਕੇ ਲੱਗਾ (ਜਿਵੇਂ ) ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ( ਸਰੀਰ ) 
ਯੁਮਲਾਰਜਨ ਨੂੰ (ਲੱਗਾ ਸੀ) । 

੨. (ਤਾੰਤੇ ਆਪਦਾ) ਉੱਜਲ ਯੱਸ਼ ਕਲਪਬ੍ਰਿੱਛ ਵਾੜ (ਔੱਗੇ ਹੀ) ਸਭ ਜਗਾ ਪੂਸਿੱਧ ਹੈ (ਕਵਿ) 
ਸੈਤੋਖ ਸਿੰਘ ਤਾਂ (ਕੇਵਲ ਉਸ ਯਸ਼ ਦਾ) ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ (ਇਕ ਢਾਢੀ) ਹੈ । 

ਹੋਰ ਅਰਬ-ਹੋਰ ਅਰਥ ਲਾਉਣ ਦਾ ਬੀ ਐਉਂ ਜਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:-- 
੨. ਕਵੀ ਮੈਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਖੰਦੇ ਹਨ (ਆਪ ਦਾ) ਉੱਜਲ ਜਸ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ 

ਮਾਨੋਂ ਕਲਪ ਬ੍ਰਿੱਛ ਹੀ ਜਾਣੀਦਾ ਹੈ, ਅਥਵਾ ਆਪ ਦਾ ਐਤਨਾ ਜਸ ਫੈਲ ਰਿਗਂ ਹੈ ਕਿ 
ਉਸ ਦਾ-ਅਰਜ਼“ ਨ=ਮਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ । 

੩. ਅਰਜਨ=ਬਿਨੈਵੰਤ=ਜੋ ਬਿਨੈਵੈਤ ਹੋਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਪਦ ਪਾ ਲਏ, ਆਪ ਨੇ 
ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਕਿਸ਼ਨ ਸਰੂਪ ਧਾਰਕੇ ਜੁਮਲਾਰਜਨ 'ਤੈੜੇ ਸਨ, ਅਬਵਾ-ਅਰ ਜਨ ਭਏ=ਜੋ 
ਦਾਸ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਈ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੨੮੨) ਰਾਸਿ ੧। ਅੰਸੂ ੧, ਸ਼ੂਰ 

੮. ਇਲ੍ਰ ਗੁਰੂ-ਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ-ਮੰਗਲੁ । 
ਸੁਰਾਨਿ ਕੇ ਹਾਨਿ ਕਰੇ ਛਿਤ ਆਨਤਿ ਭੇ ਬਨਿ ਕੇ ਤਨ ਸੂਰ । 
ਤ ਸੁੰਦਰ ਜੋ ਸਿਮਰੈ ਉਰ ਮੈਂ ਤਤ ਗਜਾਨ ਲਹੈ ਮਤਿ ਸੂਰ । 
ਿ ਪ੍ਰਿਯ ਨਿੰਦਕ ਜੇ ਦੁਖ ਪਾਇ ਬਿਸੂਰ । 
ਬਿਸਾਲ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਤਮ ਸ਼ੱਤ੍ਨ ਸੂਰ ॥੧੩॥ 
ਸੂਰਜ । (ਿ ਸੁਰ=ੌਰ](ਘ) ਸੂਰ; ਦੁਖ ਕਸ਼ਟ 2 | 
ਸੁਰਾਨ ਕੇ ਹਾਨ ਕਰੇ=ਜੋ ਦੇਉਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਕਰੇ; ਭਾਵ ਦੈਂਤ । 

(ਅ) ਸੂਰ ਸੁਰਾਨ ਕੇ ਹਾਨ ਕਰੋ=ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਦੁਖ ਦੂਰ ਕੀਤੇ । 
ਪਉ (ਅ) ਰਣਭੂਮੀ । (੬) ਤਬਾਹੀ । 
ਤਨ ਸੂਰ=ਸੂਰ ਤਨ=ਵਰਾਹ ਤਨ । ਸੂਰ ਵਰਗਾਂ ਸਰੀਰ; ਝ੍ਰਾਹ 

(ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਅਵਤਾਰ ਬ੍ਰਾਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ) । 
(ਸ) ਸੂਰ ਦਾ ਅਰਬ ਕਿਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ । 

ਸੂਰ=ਪੰਡਿਤ । ਪੰਡਿਤਾਂ । [ਸੈਸ:, ਸ਼ੂਰਿ=ਪੰਡਿਤ] । 
(% ਮਤਿ ਸੂਰ=ਜੋ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਹਨ । 

ਸੂਰ=ਬਰਛਾ । ਕੋਈ ਸ਼ਸਤ੍ਰ । _[ਸੈਸ:, ਸ਼ੂਲ=ਬਰਛਾ; ਸ਼ਸਤ ] । 
ਬਿ੍ਸੂਰ=ਕਸ਼ਟ, ਮਹਾਂ ਦੁਖੀ । ਹਿਨ੭ ਵਿਸੂਰਣੰ=ਕਸ਼ਟ]। 

(ਅ) ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸੂਰਣ=ਝੂਰਣ ਨੂੰ ਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । 
ਦੁਖ ਪਾਇ ਬਿਸੂਰ=ਦੁਖ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਝੂਰਦੇ ਹਨ । 

=ਬਹਾਦਰ, ਸੂਰਮਾਂ । [ਸੌਸ:, ਸੂਰ=ਬਹਾਦੁਰ] । 

। 1 
| 

ਰੋ 
| 

| 
| 

ਹ 

। ਸੂਰ=ਸੂਰਜ । ਮਿਸ, ਸ਼ੂਰ=ਸੂਰਜ]। | 

ਰੰ 

| 

_ਚਿਤ੍ਰ ਪਦਾ ਛੰਦ ਗੁਨ ਹੂ 

ਦਰ 

| 
[ 
ਇੱ 
ਹੀ ਇਸ ਪਦ ਵਿਚੇ ਅੱਠ ਵੇਰ-ਸੂਰ-ਪਦ ਆਯਾ ੨੨ ਸੰਉਂ ਹਨ:- 

ਪਦ ਮੂਲ 
| ਸਿ ਸ਼ੂਰ: [ਸਿਸ ਸ਼ੇਰ । 

| ੨. ਤੁਝ ਤੂ ਸਨ ਬਰਾਹ। 
੩, ਸੂਰਤ ਕੇਵਲ ਸੂਰਤ ਪਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 

ਦੇ ਅੱਖਰ [ਫਾਰਸੀ ਸੂਰਤ]। __ ਸ਼ਕਲ । 
8. ਸੂਰ ਸੂ ਮਿਸ] ਪੰਡਿਤ । 

੫. ਸੂਰ ਸ਼ੂਲ [ਸੈਂਸ੭ ਬਰਾ । 
੬. ਬਿਸੂਰ ਵਿਸ਼ੂਰ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਦੋ ਅੱਖਰ ਸੂਰ ਹਨ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੨੮੩) ਰਾਸਿ ੧। ਅਸੂ ੧. 

[ 2. ਸ਼ੂਰ ਬੂ ਲੂ ਬਹਾਦੁਰ । | 
੮. ਸ਼ੂਰ ਸ਼ੂਰ ਸੈਸ:; ਸੂਰਜ । 

ਅਰਬੋ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ( ਦੋਂਤਾਂ ) ਤੋਂ ( ਜਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ) ਬਰਾਹ ਰੂਪ 
ਬਣਕੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਲੈ ਆਏ (ਤਿਵੇਂ ਆਪ ਮੁਗਲ ਮਲੋਛਾਂ ਤੋ ਭਾਰਤ ਭੂਮੀ ਛੁਭਾਉਣ 
ਲਈ) ਸ਼ੇਰ (ਰੂਪ ਧਾਰਕੇ ਆਏ ਹੋ) । ਰੇ 
ਆਪ ਦੀ ਸੁਹਣੀ ਸੂਰਤ ਜੋ ਸਿਮਰੇ (ਉਹ) ਆਪਣੇ ਹਿਰੰਦੇ ਵਿਚ ਤਤਗਜਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ 

ਕਰੇਗਾ; ਤੇ ਓਸ ਦੀ ਬੁਧੀ ਪੰਡਿਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ । ਰ੍ 
(ਤੁਸੀਂ) ਰਣ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ (ਜਦੋਂ) ਬਰਛਾ ਹੱਬ ਵਿਚ ਫੜਦੇ ਹੋ (3) ਜੋ ਨਿੰਦਕ 

ਹਨ (ਉਹ) ਦੁੱਖ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ । 
(ਹੈ) ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ! (ਤੁਸੀਂ) ਬੜੇ ਸਰਮੇ ਹੋ; ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਹੋ; ਵੈਰੀਆਂ (ਰੂਪੀ) 

ਹਲੈਰੇ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਹੋਕੇ ਢੁੱਕਦੇ ਹੋ । 
ਹੋਰ ਅਰਥ-(੧) (ਯਵਨੀ ਲੋਕ ਜੋ) ਸੂਰਾਂ (ਵਰਗੇ ਮਲੇਛ ਸਨ ਭਾਰਤ) ਭੂਮਿ ਤੇ ਆ 
ਗਏ (ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਜੋ) ਦੇਵਤਾ (ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ) ਹਾਨੀ ਕਰ ਰੰਹੋਸਨ । (ਆਪ ਉਹਨਾੰ ਦੀ ਰ੍ਹਾ ਤੇ 
ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਲੇਛਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ) ਵਿਸ਼ਨੁ ਰੂਪ ਹੋਕੇ ਆਏ । ਇਤ 

(੩) ਰਣ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਵ ਜੌਧਾ ਹੋਕੇ ਬਰਛਾ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈਂਕੇ (ਆਪ ਨੇ ਐਸਾ 
ਫੇਰਿਆ ਕਿ) ਨਿੰਦਕ (ਮਲੇਛ) ਦੁਖੀ ਹੋਕੇ ਝੂਰਣ ਲਗੇ । 

(੩) (ਜੁਲਮ ਦਾ) ਹਨੌਰਾ (ਪਸਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਦੇਸ ਦੇ) ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੂਰਮਾ ਕਿਪਾਲੂ 
ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਸੂਰਜ ਵਾਂਡੂ ਲਗੇ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂਨੂੰ ਪ੍ਾਜੈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ | ੪ 

(੨) ਐਸੇ (ਸਤਿਗੁਰੁ ਦੀ ਜਲਾਲ ਤੇ ਜਮਾਲ ਦੋਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ) ਸੁੰਦਰ ਸੂਰਤ ਨੂੰ . ਜੋ 
ਕੋਈ ਸਿਮਰੇ ਉਹ ਦਿਲ ਵਿਚ ਤਤ੍ਰ ਗਜਾਨੀ ਤੇ (ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ) ਸੂਰਮਗਤੀ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ 

ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਭਾਵ ਗਜਾਨੀ ਬੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਸ਼ਟ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ 

ਸੂਰਮਾ ਬੀ ਹੋਵੇਗਾ । ਰ੍ 

ਦੂਜੀ ਤੁਕ ਵਿਚ.-ਮਤਿ ਸੂਰ=ਜੋ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਸੂਰਮੇਂ' ਹਨ । 
(੩) ਪੂਰ ਗਹੇ ਕਰ ਮੈ; ਰਣਕੇ; ਪ੍ਰ੍ਯ ਨਿੰਦਕ”, ਐਉਂ ਪਾਠ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, 

ਅਰਥ ਹੋਣਗੇ-ਹੱਥ ਵਿਚ ਬਰਛਾ ਫੜਕੇ (ਜਦ ਆਪ) ਰਣ ਵਿਚ (ਆਉਂਦੇ ਹਨ) ਤਾਂ ਆਪ ਦੇ 
ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੰਦਕ ਕਸ਼ਫਾਤੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ! ਨ 

ਭਾਵ-ਛਿਤ ਤੇ ਸੁਰ ਪਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਦੇ ਅਰਥ “ਬਰਾਹ ਅਵਤਾਰ” ਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ 
ਰਗ਼ਬਤ ਰਹੀ, ਪਚੌਤੂ ਜੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਛੱਡਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰ: ਪੂ: ਅਧਜਾਯ ੧ ਅੰਕ 
੧੫ ਵਲ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਚਾ ਛੰਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਨੱਧ ਬੱਧ ਰੂਪ ਵਲ ਲੱਗਦਾ 
ਹੈ। “ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਬਰ ਸਨਧ ਬੱਧ ਧਰ ਧਜਾਨ” ਇਥੇ ਓਸੇ ਸਨੱਧ ਬੁੱਧ ਸਰੂਪ ਦਾ 
ਚਿੱਤ ਰਣਭੂਮੀ ਵਿਚ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਜਾਪੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਰਣ ਸਾਰਾ ਰੜ੍ਹਖੇਤ੍ਰ_ ਦਾ ਹੈ । 
ਵੇਰ ਅਰਥ ਐਉਂ ਹੈ:= 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੨੮੪) ਰਾਸਿ ੧। ਔੰਸੂ ੧. 

(ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਛਿਤ ਆਨਤ ਭੇ) ਰਣਭੂਮੀ ਵਿਚ ਸੂਰਮਾਂ ਸ਼੍ਰਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ 
ਆਟੇ (ਜਿੱਥੇ ਜੋਗ ਰਚਾ ਕੇ) ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਸੁਰਮੱਤਣ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਭਏ । ਓਸ ਸੁਹਣੀ ਸੂਰਤ 
ਨੂੰ ਜੋ ਯਾਦ ਕਰੇ ਓਹ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਤੱਤ ਗਜਾਨ ਨੂੰ ਪਾਏਗਾ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਵਿਚ ਸ਼ੂਰਮੱਤਣ ਭਾਵ 
ਬੀਰ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ । ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜਜੋਤੀ ਦੇ ਸੁਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਤਾਂ 
ਤੱਤ ਗਜਨ ਪਾਏਗਾ ਤੇ ਰਣ ਛੇਤ੍ਰ ਵਿਚ ਸਨੱਧ ਬੱਧ ਬੀਰ ਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਤੋਂ ਸੂਰਮੱਤਣ 
ਪਾਏਗਾ । ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਣ ਵਿਚ ਬਰਛਾ ਲੈਕੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੱਤ੍ਰਾਆੰ ਦਾ ਪੂਾਜੈ ਕਰਨਾ; ਗਲ ਕੀ 
ਸਾਰੇ ਛੰਦ ਵਿਚ ਓਹੋ ਰੂਪਕ ਨਿਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ___ 

੯. ਇਸ਼੍ ਗੁਰੂ-ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਇ ਜੀ-ਮੰਗਲ । 
ਸ੍ਰੋਯਾ ॥ ਤਾਰਾ ਬਿਲੋਚਨ ਸੋਚਨ ਮੋਚਨ ਦੇਖਿ ਬਿਸ਼ੇਖ਼ ਬਿਸੈ ਬਿਸ ਤਾਰਾ । 

ਤਾਰਾ ਭਵੋਦਧਿ ਤੇ ਜਨ ਕੌ ਗਨ ਕੀਰਤਿ ਸੇਤੁ ਕਰੀ ਬਿਸਤਾਰਾਂ । 
ਤਾਰਾ ਮਲੋਛਨ ਕੋ ਮਤ ਕੋ ਉਦਿਤੇ ਦਿਨਨਾਬ,ਜਥਾ ਨਿਸ ਤਾਰਾ । 
ਤਾਰਾਰਿਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੈ ਖੋਲਤਿ;ਸ੍ਰੀਹਰਿਰਾਇ ਕਰੇ ਨਿਸਤਾਰ॥੧੪॥ 

( ਤਾਰ=ਅੱਖ ਦੀ ਪੂਤਲੀ । [ਸੈਸ:; ਝਾਰੋ:] 
| ਬਿਲੋਂਚਨ=ਅੱਖ [ਸੈਂਸ੭ ਵਿਲੋਚਨ]। ਸੋਚਨ=ਸੋਚਾਂ । ਫਿਕਰ । 
। ਮੋਚਨ=ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ । [ਸੈਸ ਮੋਚਨ=ਦੂਰ ਕਰਨਾ 1] ੍ 
| ਬਿਸ਼ੇਖ=ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਗਹੁ ਨਾਲ; ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ 

| 
| 

[ 
ਭਾਵ ਨਾਲ । | 

`| ਬਿਸ਼ੈ=ਵਿਸ਼ਯਾ, ਕਾਮ ਕ਼ੋੋਧ ਲੋਭ ਆਦਿਕ ਵਿਖ਼ਯ । | 

ਬਿਸ=ਜ਼ਹਿਰ [ਮੈਸ੭ ਵਿਸ਼। ਹ 
| ਤਾਰਾ=ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ; ਛੁਡਾਇਆ । [ਸੈਸ:4 ਤਾਰਣੰ=ਮੁਕੜ ਕਰਨਾ] 
ਹ ਤਾਰਾ=ਤਾਰਿਆ, ਪਾਰ ਕੀਤਾ [ਸੈਂਸ/ ਤਾਰਣੇ=ਪਾਰ ਕਰਨਾ] । | 
ਭਵੋਦਧਿ=ਭਵ ਸਾਗਰ [ਸੈਸ:, ਭਵ-ਉਦਧਿ=ਮੈਸਾਰ- ਸਾਗਰ]. ਮੁਰਾਦ ਹੈ । 

ਸੈਸਾਰ ਦੇ ਮੋਹ, ਮਾਯਾ; ਦੁਖ; ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ । ਰ੍ ॥ 

ਹ 

ਸੇਤੁ=ਪੁਲ [ਸੈਸ੭ ਸੇਤੁ:]। 
। ਫੈਲਇਆ; ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਬੈਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ । 

[ਸੈਸ ਵਿਸਹਾਰ=ਫੈਲਾਵ] ਨ 

ਤਾਰਾ=ਤਾਂੜਿਆ, ਬਿੜਕ ਦਿੱਤ) ਮਾਤ ਕੀਤਾ । [ਸੌਸ: ਤਾੜਨੰ] 

ਉਦਿੰਤੇ=ਉਦਯ; ਚੜ੍ਹਨਾ ਸੂਰਜ ਦਾ। ̀ 
| ਦਿਨਨਾਬ=ਦਿਨ ਦਾ ਮਾਲਕ=ਸੂਰਜ | 

ਨਿਸਤਾਰਾ=ਰਾਤ ਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ( ਨੂੰ ) [ਸੈਂਸ:, ਨਿਸ਼ਾ=ਰਾਤ । ਤਾਰਾ=ਸਿਤਾਰਾ] । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੨੮੫ ) ਰਾਸਿ ੧ ।ਅੰਸੂ ੧. 

ਤਾਰ=ਤਾਲਾ, ਜੈਂਦਰਾ [ਸੈਸ:; ਤਾਲਕ । ਹਿੰਦੀ ਤਾਲਾ]। 
ਨਿਸਤਾਰ=ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ; ਮੁਕਤੀ, (ਸੈਸ: ਨਿਸ਼ਹਾਰ:) 

ਅਰਥਬੋ-(ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ) ਅੱਖ ਦੀ ਪੁਤਲੀ (ਦਾ ਸੁਭਾਵਕ ਦਰਸ਼ਨ ਮਨ ਦੇ) ਫਿਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, (ਪਰ ਜਿਸਨੇ) ਗਹੁ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ (ਇਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਰੂਪੀ) 
ਜ਼ਹਰ (ਤੋਂ) ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ, 

(ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਰਰੂ ਦੇ) ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪਲ ( ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ) 
ਤਾਣਕੇ ( (ਅਪਣੀ) ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ; 

(ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ) ਮਲੇਛਾੰ ਦੇ ਮਤ ਨੂੰ (ਐਉਂ) ਤੜਨਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ) ਸਰਜ ਦੇ 
ਰਿ 

ਐਸੇ) ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਇ ਜੀ (ਜਗਜਾਸੂਆਂ ਦੇ) ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਜੈਦਰੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ 
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ਹੋਰ ਅਰਬ-ਪਹਿਲੀ ਤਕ ਦਾ ਅਰਬ ਐਉਂ ਬੀ ਲਗਦਾ ਹੈ:- 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜੋ ਦੇਖੀਦਾ ਹੈ (ਜਗਤ ਵਿਚ) ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ (ਇਸਦੀ) ਢਿੰਤਾਂ 
ਤੋਂ ਨਤ੍ਰਾਂ ਦੀ (ਕਿਪਾ) ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਛੁੜਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ (ਗੁਰੂ ਜੀ) । [ਤਾਰਾ ਬਿਲੋਚਨ= 
ੇਤ੍ਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ । 

੧੦. ਇਲ੍ਰ ਗੁਰੂ=ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਕ਼ਿਸ਼ ਜੀ-ਮੰਗਲਨ। 

ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਰਨ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ । ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਥਰਤਮਾਂ ਬਨ %ਘ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ । 
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਰੂਪਦਾਸ ਜਿਸ ਕ੍੍ਸ਼ਨ/ਕ੍ਿਸ਼ਨ ਭਗਤਿਕੋ ਮੇਘਦ ਜਿਸ਼ਨ॥੧੫॥ 

___ (ਹਰਿ ਕਿਸ਼ਨ=ਅੱਠਵੇਂ' ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤ ਨਾਮ । 1 

ਕਿਸ਼ਨ ਬਰਤਮਾਂ=ਜਿਸ੍ਹ ਵਰਤਮਾਂ=ਅਗਨੀ) [ਸੈਂਸ 2੭ ਕਿਖਵਰਤਮਨ=ਜਿਸਦਾ | 
ਰਸਤਾ ਕਾਲਾ ̀  ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਅਗਨੀ ਜੋ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਮਗਰ ਟੁਰਦੀ ਹੈ । | 

ਇ ਕਵਿ ਸੈਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਕੋਸ਼ ਵਿਚ ਅਗਨੀ ਦੇ ਨਾਵਾਂ | 

928੨ ਆ 

ਇਉ ਉਤ 
[ ਪਦ-ਬਨ-ਪਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ-ਕਿਿਸ਼ਨ ਬਰਤਮਾਂ-ਦੀ ਮੁਰਾਦ | 

ਨ ਦਾਵਾ ਅਗਨੀ ਤੋਂ ਹੈ ।(ਵਰਦ” ਨਾਮ ਬੀ ਇਕ ਅਗਨੀ ਦਾ ਹੈ ਜੋ | 
। ___ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਪੁਾਸਚਿਤ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ) । [ 

_ | ਕਿਸ਼ਨ=ਕਾਲਾ । ਬਨ ਅਪ ਕ੍ਸ਼ਨ=ਪਾਪਾਂ ਰੂਪੀ ਕਾਲੇ ਬਨ ਨੂੰ । 
| ਕ਼ਿਸ਼ਨ=ਪਰਮਾਤਮਾਂ (ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋਸ਼); ਪਿਆਰ ਦੀ ਬਿੱਚ 

ਪਾਉਣ ਵਾਲੈ । 
ਕਿਸ਼ਨ=ਉਸ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੀਊਰ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਕ | 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੨੮੬) ਰਾਸਿ ੧। ਅੰਸੂ ੧. 

ਪੰਡਤ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਾਰਬ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀ । ਉਸਦਾ ਰੰਗ 

ਬੀ ਕਿਸ਼ਨ (ਕਾਲਾ) ਸੀ । ਯਥਾ-“ਕਾਰੋ ਬਰਨ ਬਸਤ੍ਰ ਜਿਸ ਫਾਰੇ” 

(ਦੇਖੋ ਰਾਸ ੧੦ ਅੰਸੂ ੩੮ ਅੰਤ ੩੩) 
| (ਅ) ਕਿਸ਼ਜ/ਨ=ਜੋ ਕਦੇ ਲਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ 

ਖਾਂਦੇ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਉੱਜੇ ਬੀਵਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵੰਨੇਂ ਹੈ ਜਿਸਤੋ' ਪੰਡਤ 

ਰ੍ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਿਵਾਈ ਸੀ । [ਮਿਸ੭ ਕਿਸ਼]। 
ਕਿਸ਼ਨ=ਖੋਤੀ [ਸੈਸ: ਕ਼ਿਖ਼ਿ=ਖੇਤੀ] । 

ਮੇਘਦੁ=ਮੇਘ% ਦ=ਬੋਂਦਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ।'ਮੀਂਹ ਵਸਾਉਣ ਵਾਲੇ । ' [ 

ਜਿਸ਼ਨ=ਇਿੰਦ੍ੂ। __[ਸਿਸ੦ ਜਿਸ ] 1 

ਅਰਥ-ਸ੍ਰੀ ਗੰਰ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਨ। ਪਾਪਾ (ਪੀ) ਕਾਰੇ ਬਨ ਨੂੰ (ਦਾਹ 
ਕਰਨ ਲਈ) ਅਗਨੀ (ਸਮਾਨ ਹਨ); ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹਨ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ 

(ਕਦੇ) ਹਾਰ ਨਹੀਂ; ਭਗਤੀ (ਰੂਪੀ) ਖੇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾ ਦੇਕੇ ਇੰਦ੍ਰ (ਸਮਾਨ 
ਪਾਲਣਹਾਰ ਹਨ) । 

ਭਾਵ-ਸ਼ਰ। ਗੁਰੁ ਹਰਿ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਅੱਠਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ । ਹਰਿ ਕਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਰਥ 

ਹੈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਬਾਂਵਲੇ ਵਾਲੇ, ਸਾਂਵਲੇ ਸਲੋਨੇ ਰੈਗ ਵਾਲੇ । ਦੂਸਰਾ ਅਰਬ ਹੈ ਕੁਗਤਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ 

ਖਿੱਚ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਰਿ=(ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰੂਪ) । ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੂਰਨ ਸਨ ਚਾਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 

ਸਰੀਰਕ ਉਮਰਾ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਪੂਰਨ ਰੂਪਤਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਰਜਹਲਤ ਸੀ । 

` ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਰੋਗ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹਨ । ਪਾਪ ਦਗਧ ਹੋਣ ਤਾੰ ਰੋਗ ਦੂਰ 

ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਵਿ ਜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਪਾਪਾਂ ਫੂਪੀ ਕਾਲੇ ਬਨ ਨੂੰ ਦਗਧ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ 
` ਅਗਨੀ! ਆਖਦੇ ਹਨ । ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦਿਆਂ ਇਕ ਵਿਦਜਾ ਅਭਿਮਾਨੀ ਪੰਭਤ ਦਾ ਮਾਨ ਹਰਨ 

ਵਾਸਤੇ ਉਸਦੇ ਤਰਕ ਕਰਨੇ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਕੇ 

ਪੰਡਤ ਜੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾਂ ਵਿਚ ਹਰਾਕੇ ਉਸਨੂੰ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਪਾਕੇ ਤਾਰਿਆਂ ਸੀ ਉਸ 

ਸਾਖੀ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਵਿ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਦੇ ਢਾਸਾੰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਹਾਰ 

ਨਹੀਂ । ਅਬਵਾ ਆਪ(ਕਿਸ਼ਨ=ਸਰੂਪ) ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪ ਹਨ ਤੇ(ਦਾਸ ਜਿਸ ਕਿਸ਼ਨ=)ਦਾਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 

ਦੇ (ਦ੍ਰਾਪਰ ਦੇ ਅਵਤਾਰ) ਸ੍ਰੀ ਕਿਸ਼ਨ (ਤੁੱਲ ਜੋਗੀ ਤੋ ਗਿਆਨੀ ਹਨ)” । ਅੰਤ ਵਿਚ ਕਹਿੰਦੇ 
ਹਨ ਕਿ ਅਪ ਇੰਦੂ ਸਮਾਨ ਹਨ ਜੋ ਖੇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਕੇ ਪਾਲਦਾ ਹੈ; ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ 

ਸਿਖੀ ਰੂਪੀਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮੇਹਰ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪਾਕੇ ਪਾਲਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਤੁਕ ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼ਲੇਖ 

#ਇਸ ਅਰਥ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਤੌਸੀਫੋ ਸਨਾ ਤੋਂ ਭੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਥੇ 
ਲੱਖਾਂ ਸ਼ੀ ਕਿਸ਼ਨ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਾਂ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਦੁਮਣ 

ਵਾਲੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ [ਦੇਖੋ “ਤੌਸੀਫੋ ਸਨਾ' ਸਲਤਨਤ ਦਹਮ]।.__ 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੨੮੭) ਰਾਸਿ ੧। ਔਹੂ ੧, 

ਅਰਥ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੈਨਤ ਬੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਯੋਗ ਮਾਰਗ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕਲੇਸ਼ ਕਰਮ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਹੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਤਜ ਅਸਲ ਹੋ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ “ਧਰਮ ਸੇਘਾ” ਸਮਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । 
ਕਵਿ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੰਦ ਖੇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਘ ਦਾਤਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ “ਧਰਮ ਮੇਘਾ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਦਾਤੇ” ਹਨ । ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਨਾਮ ਦਾਨ ਦੇਕੇ ਮੁਕਤੀ ਤਕ ਅਪੜਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਓਹ ਫੇਰ ਆਪ ਜਪਣ ਅਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਪਾਵਣ ਗਰ ਹੋਕੇ; “ਕਾਹੂ ਫਲ ਕੀ 

_ ਇਛਾ ਨਹੀਂ ਬਾਛ਼ੈ' ਦੇ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਵਸਦੇ ਹਨ । 

੧੧. ਇਸ੍ਹ ਗੁਰੂ=ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ-ਮੁੰਗਲਲ। 
ਸ੍ਰਯਾ॥ ਹਾਦਰ ਹੋਤਿ ਜਹਾਂ ਸਿਮਰੇ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਜਾਂਹਿ ਪਿਖੇ ਸੁਰ ਸਾਦਰ। 

ਸਾਦ ਰਚੇ ਇਕ ਆਤਮ ਗਯਾਨ ਬੜੀ ਬਿਸ਼ਿਯਾਤ੫ ਕੋ ਬਡ ਬਾਦਗ 
ਬਾਦਰਹੈ ਸਿੱਖ ਹ੍ਰੋ ਨਰ ਸੋ ਜਿਨਿਜਾਨੜੋ ਨਹੀਂ ਜੁ ਇਹੀਜਗ ਕਾਦਗ 
ਕਾ ਦਰਹੈ ਜਮਕੋ ਤਿਨ ਜੀਵਨਿ ਅੰਤ ਭਜੈਂ ਗੁਰ ਤੇਗਬਹਾਦਰ॥੧੬॥ 
[ ਹਾਦਰ=ਹਾਜ਼ਰ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋਣਾਂ । ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਜਾਣਾਂ । [ਅਰਬੀ--ਹਾਜ਼ਿਰ] | 
ਪਿਖੇ=ਦੇਖਣ ਨਾਨ) ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ । ਸੁਰ=ਦੇਵਤੇ । 

| ਸ਼ਾਦਰ=ਸਹਤ ਆਦਰ ਦੇ, ਆਦਰ ਪੂਰਬਕ / 
ਸਾਦ=ਸੁਆਦ । _[ਸੰਸ:, ਸ੍ਰਾਦ 
ਬਿਸ਼ਿਯਾਤਪ=ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਰੂਪੀ ਧੁੱਪ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਰੂਪੀ ਤੱਪਸ਼ । 

| (ਸੈਸ:, ਵਿਖ਼ਿਯ“ਆਤਪ ] 
| ਬਾਦਰ=ਬੱਦਲ । [ ਮੈਂਸ:, ਵਾਰਿਦ ] ਭਾਵ ਰੱਖਜਕ। ( ਅ) ਕਵਿ ਜੀ 

ਦਾ ਇਸ ਤੁਕ ਤੋਂ ਯੋਗ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਥੀ_ “ਧਰਮ ਮੇਘ 
ਸਮਾਧੀ ਵਲ ਬੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪ ਪੂਰਨ ਪਦ ਤੇ 
ਇਸਥਿਤ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਤਮ ਗਲ | 
ਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । | 

ਬਾਦ=ਝਰਿਥਾ । ਸੱਖਣਾ । __ [ਸੈਸਮ ਵਾਦ] | 
ਕਾਵਰ=ਕੁਦਰਤ ਵਾਲਾ । ਹੁਕਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ [ਅਰਬੀ, ਕਾਦਰ] । | 
ਕਾ ਦਰ=ਕਾ । ਦਰ=ਕੀ ਦਰ ਹੈ, ਕੀ ਡਰ ਹੈ । (ਅ) ਕਾ ਕਾਗ 

| ਵਰ=ਦਰਵਾਜਾ, ਕਾ=ਕੀਹ, ਭਾਵ ( ਜਮ ਦੇ ) ਦਰਵਾਜੇ ਨਾਲ਼ ਕੀਹ 
੧ (ਵਾਸਤਾ) । ਜੀਵਨਿ=ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ । 

ਅਰਬ! ਸ਼ਰ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ) ਜਿੱਬੇ ਯਾਦ ਕਰੋ ( ਉ”ਥੇ ਹੀ ) ( ਪ੍ਰਤੱਖ ਆ ) 
ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ (ਐਸੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ) ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ 
ਦੇਵਤੇ ਆਦਰ ਨਾਲ (ਮਿਲਦੇ ਹਨ) । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੩੮੮ ) _ਫਾਸਿ ੧। ਅੰਸੂ ੧. 

(ਆਪ) ਇਕ ਆਤਮ ਗਜਾਨ ਦੇ ਸੁਆਦ ਵਿਚ ਰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ (ਤੇ ਜਗਜਾਸੂਆਂ 

ਨੂੰਵਿਸ਼ਯ ਰੂਪੀ ਕਰੜੀ ਧੁੱਪ ਤੋਂ(ਰੱਖਸਾ ਕਰਨ ਲਈ)ਵੱਡ ਬੱਦਲ ਸਮਾਨ ਹਨ। 

(ਹ,) ਉਹ ਨਰ ਸਿੱਖ ਹੋਕੇ ਬੀ ਸੱਖਣੇ ਰਹੋ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆਂ 
ਕਿ ਇਹੀ ਜਗਤ ਦੇ ਕਾਦਰ ਹਨ। . 

(ਗ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਜਮ ਦਾ ਕੀ ਡਰ ਹੈ ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤ (ਸਮੇਂ) ਗਜ 

ਤੇਗਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਭਜਿਆ ਹੈ । 

ਹੋਰ ਅਰਬ--੧. ਸਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵਤੇ ਆਦਰ (ਸਤਿਕਾਰ) ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ । 

੪. ਓਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਯਮਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਨਾਲ ਕੀ (ਵਾਸਤਾ ਹੈ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤ ਵੇਲੇ 

ਗੁਰੁ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਭਜਿਆ ਹੈ । ਰ੍ 

੧੨. ਇਸ਼੍ਹ ਗੁਕੂ-ਬ ਗੁਰ ਗੰਦ ਸੰਪ ਜੀ-ਮੰਗਲ। 
(੬ ਤਾਣ ਕਰੈ ਨਿਜ ਦਾਸਨ ਕੀ ਭਵ ਬੈਧਨ ਤੋਰ ਦਦ ਨਿਰਬਾਣ। 

ਇਬਾਣ ਕੁਲ ਪ੍ਰਚੈਡ ਧਰੇ ਗਜ ਸੁੰਡ ਮਨੋ ਭੁਜਦੰਡ ਪ੍ਰਮਾਣ । 
ਮਾਣ ਨਿਮਾਣਰੰਨ ਹਾਣਿ ਅਰੀ ਗਣ ਬਾਣ ਸਦਾ ਜਿਨ ਆਯੁਧ ਪਾਣ । 
< ਪਣਿਪ ਹਿੰਦੁਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂਬਰ ਬੀਰ ਧਰੈ' ਅਤਿ ਤ੍ਰਾਣ॥੧੭॥ 

ਮੈਂ 1 ੨੫ ਆਖ 

[ ਤੂਣ=ਰਖਯ) (ਮਿੱਸਅ ਤ੍ਰਾਣ] ਦਦੁ=ਦੇਂਦੇ ਹਨ; ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ । 

। ਹੈ ਬੁਤ ਹਨ, | ਕਰ 
 ਤਰ-ਤਲ। ਕਥਚ। ਕਰਕ 

(ਅ) ਤ੍ਰਾਣ=ਬਲ [ਲਹਿੰਦਾ ੫੦ ਤ੍ਰਾਣ; ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਣ] 

ਅਰਬ-ਅਰਥ ਚੌਥੀ ਤੁਕ ਤੋਂ ਟੁਰੇਗਾ:-ਸ੍ਹੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਨ; ਬੜੇ 



ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੨੮੯) ਰਾਸਿ ੧। ਅਸੂ , 
ਸੂਰਬੀਰ ਹਨ; ਬੜੀ ਸੈਜੋਅ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, (ਤੇ) ਹਿੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹਨ । 

ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ (ਸਦਾ) ਰੱਖਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ) ਭਵ ਬੈਧਨ 
ਤੋੜਕੇ ਨਿਰਬਾਣ (ਦੀ ਦਾਤ) ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ; 

ਧਨੁਖ ਤੇ ਤ੍ਰਿੱਖੇ ਬਾਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ( ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ) ਦੰਡ ਦੇਣ ' ਵਾਲੀਅੰ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ) ਕੁਜਾਂ ਹਾਥੀ ਦੀ_ ਸੁੰਡ ਵਰਗੀਆੰ 
( ਬਲਵਾਨ ) ਹਨ; 

ਨਿਮਾਣਿਆੰ ਦਾ ਉਹ ਮਾਣ ਹਨ, ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਹਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 
ਹਨ; ਸੁਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਦਾ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਧਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੈ । 

ਹੌਰ ਅਰਥ-੩. ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਹੱਥੀਂ ਢੜਕੇ ਸ਼ੱਕ੍ਰਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ 
ਕਰਨਾ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਦਾ ਤੋਂ ਸੁਭਾਵ ਹੈ । ਸੀ 

8. ਸ੍ਰੈਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੇ ਸੂਰਮੇਂ; ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਦਸਤਗੀਰ ਬੜੇ ਬਲ ਨੂੰ 
ਧਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। 

ਕਬਿੱਤ ॥ ਕੀਰ ਪਰੇ ਧੀਰ ਦੇ ਸਥੈਭ ਜੈਸੇ ਮਹਾਂ ਬੀਰ ਰੱਛਕ ਜਨੋ' ਕੇ 
ਮਿਲੋ ਦੁਖਦ ਸਮਾਜ ਕੇ । ਏਕ ਸੈਗ ਬਿਘਨ ਤਰੈਗਚੇ ਉਤੰਗ 
ਉਠੈਂ ਤਹਾਂ ਗੁਰੂ ਆਨਿ ਬਨੌਂ' ਕੇਵਟ ਜਹਾਜ ਕੇ। ਸਾਗਰ 
ਪਰ ਪ੍ਰੰਮ ਤੇ ਅਛੋਭ ਨਹਿੰ ਭਨਤਿ ਸੈਤੋਖ ਸਿੰਘ ਗੁਨ ਮਹਾਂਰਾਜਕੇ। 
ਦਯਾ ਰਾਜ ਤਾਜ ਕੇ ਬਿ੍ਿਧੈਯਾ ਸੁਖ ਸਾਜ ਕੇ ਰਖੋਯਾ ਦਾਸ ਲਾਜ 
ਕੇ ਕਰੈਯਾ ਕਵਿ ਕਾਜ ਕੇ ॥ ੧੮॥ 

ਭੀਰ=ਭੀੜ, ਤੇਗੀ, %ਖ;, ਮੁਸ਼ਕਲ । ਧੀਰ=ਧੀਰਜ । 
ਸਥੰਭ=ਬੈਮਾਂ । ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਅਹਿੱਲਤਾ ਤੋਂ । 
ਮਗੰਬੀਰ=ਬੜੇ ਬਹਾਦੁਰ । ਰੱਛਕ=ਰੱਖਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ । 
ਦੁਖਦ=ਦੁਖਦਾਈ । ਸਮਾਜ=ਸਮੂਹ, ਇਕੱਠ । . 

ਦੁਖਦ ਸਮਾਜ-ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ; ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ । 
ਤਰੈਗ ਚੈ=ਲਹਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ=[ਸੈਸ: ਚਯ=ਸਮੂਹ] । 

ਉਤੰਗ=ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ । ਰਿ 
ਕੇਵਟ=ਮਲਾਹ । ___ ਰੰਭੀਰ=ਤੂੰਪੇ । ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਅਭੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ 

ਲਈ ਮੁਰਾਦ ਅਭੋਲ ਤੋਂ` ਹੈ; ਪਦ-ਰੰਭੀਰ-ਕੇਵਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡੂੰਘ | 
ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀਂਦਾ, ਪਰ ਸੁਭਾਵ ਦੇ ਡੂੰਘਾ ਪਨ; ਅਡੋਲਤਾ, 
ਅਛੋਭਤਾ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਰਤੀਂਦਾ ਹੈ । 

ਅਛੋਭ=ਜੇ ਦੂਖੇ ਨਾ । ਅਛੋਭ ਨਹਿੰ=ਜੋ ਅਛੋਭ' ਨਾ | 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੨੯੦) ਰਾਸਿ ੧। ਐਸ ੧. 

ਰਹਿ ਸਕੇ, ਜੇ ਦੁਖੇ । ਭਾਵ; ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਦੁਖ ਦੇਖਕੇ ਦੁਖੀ
 ਹੇਵੇ । ਭਾਵ 

____ਚਮਦਰਦੀ ਵਿਚ ਆਉਂਣਾ । ਭੁਨਤਿ=ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ । 

ਦਯ=ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਦਾਤੇ | ਬਿਧੈਯਾ=ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ | | 

ਸਾਜ=ਸਮਾਨ । [ਫਾਰਸੀ; ਸਾਜ਼ ਸਿ 

ਅਰਬ-(ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ) ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜ ਆ ਪਈ ਤੇ ਧੀਰਜ ਦੇਕੇ ਬੌਭੇ ਵਾਂਛੂ੍ 

(ਮਜ਼ਬੂਤ) ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, (ਅਤੇ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ) ਦੁਖਦਾਈ ਸਮਾਜ ਆਂ ਘੈਰੰਦੈ ਹਨ 
(ਤਾੰ ਆਪ) ਮਹਾਂ ਬੀਰ ਰੱਛਕ (ਹੇ ਖੜੋਂਦੇ ਹਨ) । ਸਿ 

(ਜਿਥੇ ਦਾਸਾੰ ਦੇ ਝੇੜੇ ਅਗੇ) ਬਿਘਨਾਂ ਦੇ ਤ੍ਰੌਗ ਇਕਵਾ
ਰਗੀ ਹੀ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ 

ਉੱਠਣ ਲਗ ਜਾਣ ਓਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਹਜ ਦੇ ਮਲਾਹ ਆ ਬਣਦੇ ਹਨ । 

੧੩੫ ਸਿੰਘ (ਗੁਰ) ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਣ (ਕਬਨ ਕਰਦਾ ਹੋਯਂ) ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 

(ਆਪ) ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਂਡ ਅੰਡੋਲ ਹਨ; ਪਰ (ਜੀਟੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਅਛੋਡ ਹੈ ਤੀਕੂੰ 
ਗੁਰੂ ਜੀ) ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਅੰਛੋਭ ਨਹੀਂ ਹਨ । । 

ਰਾਜ ਤਾਜ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹਨ, ਸੁਖ ਦੇ ਸਾਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਧਾਉਣ ਹਾਰੇ ਹਨ; ਦਾਸਾਂ ਦੀ 

ਲਾਜ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਤੇ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਕੈਮ ਸਵਾਰਣ ਵਾਲੇ ਹਨ । 

ਭਾਵ-ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਗਿਣਕੇ ਅੰਤਮ ਗੁਣ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਮੁਰ
ਾਦ ਖੁਲ੍ਹਦੀ ਹੈ। 

ਕਵਿ ਜੀ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਅੰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣ ਲੌੱਰੇ ਹਨ; ਇਹ ਕੌ
ਮ ਮਹਾਂ ਕਠਨ 

ਹੈ, ਤੇ ਆਪਦਾ ਚਿੱਤ ਅਪਣੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਭੋਲਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ
 ਨਿਰਵਿਘਨ 

ਸਮਾਪਤੀ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਲ ਤਕੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਦੇੱਸੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੇਲੇ; ਦੁੱਖਾ 

ਵੇਲੇ, ਆਸਾਂ ਦਾ ਜਹਾਜ ਡੁੱਬਣ ਵੇਲੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁੜਦੇ ਹਨ। ਹੈਨ ਅਡੋਲ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਨ 

ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸੂਰ ਜਦ ਕੈਨੀਂ ਪਵੇ ਤਾਂ ਦਰਵਦੇ ਹਨ, ਤਦ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਵੀ ਦੇ
 ਕਾਜ ਵਿਚ 

ਸਹਾਯਤਾ ਕਰਨਗੇ । ਉਹ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਨ; ਤੇ ਰਾਜ ਤਾਜ ਸੁਖ ਦੇ ਸਾਂਰੇ 

ਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਤੱਤੇ ਮੇਰਾ ਕਾਰਜ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣਗੇ । 

“ਸਾਗਰ ਰੰਭੀਰ ਪਚ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਅਫੋਭ ਨਹਿ” ਵਿਚ ਕਵਿ ਜੀ ਦਾ ਸਾਗਰ ਦੀ ਪਰ-ਪੀੜਾ 

ਤੋਂ ਪੀੜਤਿ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰੀਭੀਰਤਾ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ, ਜਦ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂ ਝੇੜਾ ਤੁੰਬੇ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਭ ਨਹੀਂ' ਹੈਂਦਾ; ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰ-ਪੀੜਾ ਦੇਖਕੇ 
ਦ੍ਵੰਦੇ ਹਨ । 

ਸਾਗਰ ਵਾਂਡੂ ਰੀਤੀਰ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਵਾਂਡੂ ਭਾਵਹੀਨ ਨਹੀਂ ਹਨ । 

੧੩, ਇਸ਼੍ਹ-ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦ-ਮੁੰਗਲਨ । 
ਸ਼ਰਯ॥ਇਕ ਜੋਤਿ ਉਦੌਤਕ ਰੂਪਦਸ਼ੋ ਸ਼ੁਭ, ਹੋਤਿ ਅੰਧੇਰ ਗੁਬਾਰ ਊਦਾਰਾ। 

ਜਗ ਮੈਂ ਸੁ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚਹਜੋ ਕਰਿਬੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਯੋ ਸਿੱਖ ਭੇ ਨਰ ਦਾਰਾਂ । 

ਪਰਲੌਕ ਸਹਾਇ ਅਸ਼ੋਕ ਕਰੇ ਇਸ ਲੋਕ ਮੈਂ ਰਾਂਕ ਕਰੇ ਸਿਰਦਾਰਾਂ । 

ਗੁਰ ਬ੍ਿੰਦਨ ਕੇ ਪਗ ਸੁੰਦਰ ਕੋ ਅਰਬਿੰਦ ਮਨੋ ਅਭਿਬੈਦ ਹਮਾਰਾ ॥੧੯॥ 

ਇ- 



ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੨੬੧) ਰਾਸਿ੧। ਅੰਜੂ ੧ 

ਉਦੋਤਕ=ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ । ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ । [ ਮੈਸ੭ ਉਦਜੋਤ=ਪ੍ਰਕਾਸ਼ । ) 
ਕ=ਕਰਨ ਵਾਲੇ] 

ਸੌਧੇਰ=ਹਨੇਰਾ, ਭਾਵ ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਪਰਜਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ । 
ਇਹ ਇਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਤਕ ਬੀ ਜਦ ਕਿਤੇ ਵੀ 
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ-ਹਨ੍ਹੇਰ ਹੇ ਗਿਆ ! ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ- | 
ਹਨ੍ਹੇਰ ਮਾਰਿਆ ਸੂ । (ਯਥਾ-“ਬਾਝ ਗੁਰੂ ਅੰਧੇਰ ਹੈ ਖਹਿ ਖਹਿ ਮਰਦੇ 
ਬਹੁਬਿਧਿ ਲੋਆ” । [ਭਾ: ਗਰ: ਢਾ: ੧ ੧੩ ੨੨] 

[ 
[ 

[ਯੋਥਾ-“ਬਾਝਹੁ ਗੁੂ ਗੁਬਾਰ ਹੈ ਹੈ ਹੈ _ ਕਰਦੀ ਸੁਣੀ ਨ 
ਲੁਕਾਈ? । [ ੩੯ ਗੁਰ੩ ਵ ੩ ੧ ਪੋ: ੨੩] | 

ਉਦਾਰਾ=ਸਖੀ; ਬੜਾ । ਇਬੇ ਅਰਥ ਬੜਾ ਹੈ । | 
ਸੁ ਪ੍ਰਕਾਸ਼=ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪੂਕਾਸ਼; ਇਸ਼ਾਰਾ ਉਸ ਪੂਰਨ ਨਿਰੋਲ ਆਤਮ ਜੀਵਨ | 

ਤੇ ਇਲਾਹੀ ਗਜਾਨ ਵੱਲ ਹੈ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ | 
ਤੇ ਧੁਰੋਂ ਲੈਕੇ ਆਏ ਸਨ । 

। ਨਰ ਦਾਰਾ=ਨਰ=ਮਨੁਖ । ਦਾਰਾ=ਇਸਤ੍ਰੀ । | 
[ ਅਸ਼ੋਕ=ਸ਼ੋਕ ਰਹਤ; ਬੇਵਿਕਰ । ਗਾੰਕ=ਰੈਕ, ਕੰਗਾਲ । . 
ਨ ੪-0% ਅਰਬਿੰਦ=ਕਮਲ । ਹ 
ਅਭਿਬੋਦ=ਨਮਸਕਾਰ, ਬੜੇ ਅਦਬ ਵਾਲੇ ਨਮਸਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ । 
| 8 ਅਭਿ--ਵੰਦ । ਵੈਦਨਾ=ਸਤਿਕਾਰ ( ਕਰਨਾ ), ਵਾ 

ਕਰਨੀ), ਨਮਸਕਾਰ] 
ਅਰਬ-(ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ) ਦਸੋ ਹੀ ਸ਼ੁਭ ਸਰੂਪ ਇੱਕੋ ਜੋਤ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹਨ, (ਜਗਤ ਵਿਚ 

ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ) ਹਨੇਰਾ ਤੇ (ਅਗਜਾਨ ਦਾ) ਤਾਢਾ ਗੁਬਾਰ (ਦੇਖਕੇ) -ਆਪ ਨੇ ਸੁਹਣਾ 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਨਾਂ (ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰੱਬੀ ਸੰਦੇਸ਼ੇ ਦਾ,, ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ (ਜਿਸ 
ਨਾਲ਼ ਅਨੇਕਾਂ) ਮਰਦ ਤ੍ਰੀਮਤਾਂ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ। 

_ (ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨੇ ) ਪ੍ਰਲੋਕ (ਵਿਚ ਸੁਖ ਪਾਉਣ ਲਈ ) ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ 
(ਐੱਰੇ ਦੇ ਫਿਕਰ ਤੋਂ) ਅਸ਼ੋਕ ਕਰ ਦਿੱਤ ਤੇ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਚ (ਜੋ) ਕੰਗਾਲ (ਸਨ; 
ਉਹਨਾਂ) ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ । 
. ਐਸੇ ਪਿਆਰੇ ) ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕਮਲਾਂ ਵਰਗੇ ਸੁਹਣੇ ਚਚਫਾਂ ਤੇ ( ਸਚੇ ) 

___ ਦਿਲੋਂ ਸਾਡੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੋਵੇ। 
ਪਰ ਅਰਥਬ-੧. ਦਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਇਕੋ ਜਯੋਤੀ ਦੇ (ਦਸ) ਸ਼ੁਭ ਰੂਪ ਹਨ ( ਓਦੋਂ ) ਪ੍ਰਗਟ 



ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੨੯੨. _____ ਰਾਸਿ ੧₹।ਜੌ ੧. 

ਹੋਏ (ਜਦ ਜਗ ਵਿਚ) ਬੜਾ ਅੰਧੇਰ ਤੇ ਗੁਬਾਰ ਸੀ । 
੨. ਆਪ ਜਗਤ ਵਿਚ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੈਂਦੇ ਸਨ (ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ 

ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬੀ ਮੈਦੇਸ਼ੇ ਦ) ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ (ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ) ਮਰਦ ਤ੍ਰੀਂਮਤਾਂ 
ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ । 

ਭਾਵ-ਪਿਛੇ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਦਸਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਖੋ ਵੱਖ ਮੰਗਲ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ 

ਕਿ ਉੱਪਰ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਦਸ਼ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਹਨ ਏਹ ਨਾਮ ਭੀ ਦਸ ਹਨ; ਸਰੂਪ ਭੀ 
ਦਸ ਹਨ, ਜਗਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਭੀ ਵਖੋ ਵੱਖ ਵਰਤਾਂਰੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸਭ ਗੁਰੂ 
ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿਚ ਜਜੋਤੀ ਇੱਕੋ ਹੈਸੀ । ਇਹ ਓਹ ਪਰਮ ਗੂਢ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਭੇਤ ਹੈ ਜੋ ਆਪ 
ਸ਼੍ਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਹੈ:-- 

“ਜੋਤਿ ਓਹਾ ਜੁਗਤਿ ਸਾਇ ਸਹਿ ਕਾਇਆ ਫੇਰਿ ਪਲਣੀਐ ॥?” 
ਤਬਾਂ ਦਸਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ:- 

ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਕੋ ਬ੫ੁ ਧਰਾ ॥ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚੁਰਿ ਇਹ ਜਗ ਮੋ ਕਰਾ ॥ ਅਮਰਦਾਸੁ 
ਪੁਨਿ ਨਾਲ ਕਹਾਯੋ । ਜਨ ਦੀਪਕ ਤੇ ਦੀਪ ਜਗਾਯੋ ॥ 2 ।............. ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ 
ਅੰਗਦਿ ਕਰਿ ਮਾਨਾ ॥ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਦਾਸ ਪਹਿਚਾਨਾ । ਅਮਰ ਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ 
ਕਹਾਯੋ ॥ ਸਾਧਨ ਲਖਾ ਮੂੜ ਨਹਿ ਪਾਯੋ ॥ ੯॥ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਸਭਹੂੰ ਕਰਿ ਜਾਨਾ ॥ 
ਏਕ ਰੂਪ ਕਿਨਹੁੰ ਪਹਿਚਾਨਾ ।। ਜਿਨ ਜਾਨਾਂ ਤਿਨਹੀ ਸਿਧ ਪਾਈ ॥ ਬਿਨ ਸਮਝੇ ਸਿਧ 
ਹਾਬ ਨ ਆਈ। ੧੦॥ [ਬਚਿਤ੍ਰ ਠਾਣਬ ਧਿ: ਪੰ 

ਇਸੇ ਭਾਵ” ਨੂੰ ਕਵੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਰਾਸ ੧ ਅੰਸੂ ੯ ਛੰਦ ੨੬੭ ੨੭ ਵਿਚ ਬੀ ਦੱਸਦੇ 
ਹਨ:- 'ਸਾਰਬ ਭੌਮ ਮਹਾ ਮਹਿਪਾਲਕ ਪੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰਬ ਕੀ ਤਜਿ ਕੈ । 

ਸੁੰਦਰ ਔਰ ਨਵੀਨ ਧਰੇ ਤਨ, ਆਇ ਸਭਾ ਬਿਤ ਹ੍ਹੋ ਸਜਿਕੈ ।” 
ਯੋਤਿ ਤੇ ਜੋਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਹੀ ਜਿਮ ਲਾਗੇ ਮਸਾਲ ਤੇ ਦੂਜੀ ਮਸਾਲਾ । 
ਘਾਟ ਨ ਬਾਢ ਬਨੈ ਕਬਹੁ ਜੁਗ ਹੋਹਿ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਿਸਾਂਲਾ ।” 

ਦਸੋਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੁਲਮ ਤੇ ਅੱਗਕਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰਜਾ ਐੱਗਜਨ ਵਿਚ ਸੀ, 
ਤੇ ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੇਠ ਸੀ, ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਅੰਧੇਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੁਹਵਰਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ 
ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਇਸ ਅੰਧੇਰ ਦਾ ਰੂਪ ਦਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਤਦੇਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾਂ ਸੀ । ਯਬਾ:- 

ਕਲਿਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਾਸਾਈ ਧਰਮੁ ਪੰਖ ਕਰਿ ਉਭਰਿਆ ॥ ਕੂੜੁ _ਅਮਾਵਸ ਸਚੁ 
ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਦੀਸੋ ਨਾਹੀ ਕਹ ਚੜਿਆ ॥ ਹਉ ਭਾਲਿ ਵਿਕ੍ੰਨੀ ਹੋਈ ॥ . ਆਖੇਰੈ 
ਰਾਹੁ ਨ ਕੋਈ ॥ ਵਿਚਿ ਹਊਸੈ ਕਰਿ ਦੁਖੁ ਰੋਈ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਕਿਨਿ ਬਿਧਿ 
ਗਤਿ ਹੋਈ ॥ ੧॥ [ਵਾਰ ਮਾਝ ਮ: ੧ 

#ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਮਿਲਾਇਕੈ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਰੂਪ ਵਟਾਇਆ । 
ਲਖ ਨ ਕੋਈ ਸਕਈ ਆਚ੍ਰਜੇ ਆਚਰਜ ਦਿਖਾਇਆ । 
ਕਾਇਆਂ ਪਲਟਿ ਸਰੂਪ ਬਣਾਇਆ | [ਭ੮ ਗ: ₹੩ ੫ ਪਉਡੀ 8੫ 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । _ ( ੧੨੯੩) ਰਾਸਿ ੧। ਅੱਸੂ ੧. 

ਗੁਬਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਪਦ ਅਰਬਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇਂਰੇ ਸਫੇ ਤੇ ਦੇਂਸ ਆਏ ਗੰ “ਬਾਬਹ ਗੁਰੂ 
ਗੁਬਾਰ ਹੈ” ਅੱਗਜਾਨ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਤੋਂ ਗੁਬਾਰ ਸੀ । 

ਅੰਧੇਰੇ ਦੀ ਨਿਵਿਰਤੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਬਰ, ਲਾਜਵਰਦ, 
ਏਵਲੂਤ, ਆਦਿਕ ਹੁਕਮਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਰਗੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ 
ਦਰੁਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨ। ਡਿੱਠੇ ਤਾਂ ਭਗੌਤੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ । 

ਉਪਦੇਸ (ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰ.) ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪੂਕਾਸ਼ ਪਾਉਂਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ 
ਅੰਦਰ ਪੁੱਜੀ ਓਹ ਸਿੱਖ ਕਹਿਲਾਏ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਮੰਦਿਰੋਂ ਅੰਧੇਰ (ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਤੈ ਜ਼ੁਲਮ ਹੇਠ 
ਤਹੀ ਹਨ) ਤੇ ਗੁਬਾਰ (ਸੱਕਸਾ) ਦੂ ਹੋ ਕਿ । ਅਤਗਰਂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਕਲ ਨਮ ਤੇ 
ਬਾਣੀ ਨੇ ਅਗਯਾਨ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਪੰਥ ਵਿਚ ਬੀਰ ਰਸ 
ਭਰਕੇ ਪਾਠਾਂ ਘਾਲਣ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ; ਸੈਉਂ ਜੀਵ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਤੇ ਪੁਲੋਕ ਸਹੇਲੇ ਹੋ 
_ਗਏ,ਜਿਸਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾਂ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਪੂਲੋਕ ਸਹਾਇ ਤੇ ਰੰਕਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਲੈ 

੧੮. ਗੁਣ ਸ਼ੀਲ ਵਯਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮੰਗਲ । 
॥ - 

ਲਿਹ ਕੋ ਹਰਤਾ । ਬ੍ਹਮਾਦਿਕ ਮੰਗਲ ਕੇ ਕਰਤਾ । 
ਸੁਰ ਗੁਰ ਆਦਿ ਸੁਮਤਿ ਕੇ ਦਾਨੀ। ਬਾਲਮੀਕ ਆਦਿ ਕਵਿ ਬਾਨੀ॥੨੦॥ 
ਸ੍ਰੀ ਵਸਿਸ਼ਟ ਆਦਿਕ ਜੇ ਗਕਾਨੀ। ਇੰਦ ਆਦਿ ਦਾਯਕ ਰਜਧਾਨੀ । 
ਆਦਿ ਅਗਸਤ ਤਪੀਸ਼ੁਰ ਸਾਰੇ । ਬਯਾਸ ਆਦਿ ਬੇਦਨਿ ਕੇ ਪਾਰੇ॥੨੧॥ 

#ਬਲਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਔਥੇਗ਼ ਬਿਨਸਿਆ । 
1'ਸਬਦੁ ਦੀਪਕੁ ਵਰਤੇ ਤਿਹ ਲੋਇ' ਉਵ 
ਤਬਾ:-ਜਹ ਕਹ ਤਹ ਭਰਪਰ ਸਬਦੁ ਦੀਪਕਿ ਦੀਪਾਯਉ”। __।(₹%੩ ਕੇ 

ਹੰ“ਗੁਰੂ ਦੀਪਕੁ ਤਿਹ ਲੋਇ” [ਦਾ ਮਾਝ ਮ: ੧ 

ਤਥਾ:-“ਬਲਿਓ ਚਰਾਗੁ ਐਧਾਚ ਮਹਿ? [ਸਗ ਅਪ 
$ਬਾਣੀ ਮੁਖਹੁ ਉਚਾਰੀਐ ਹਇ ਰਸਨਾਈ ਮਿਟੈ ਅਧਾਰਾ [ਚਾ: ਭਾ£ ਗੁ: ੧ ਪੌੜੀ ੩੮ 

ਜਥਾ:--ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜਗ ਮਹਿ ਚਾਨਣ । [ਸਿਜੋ: % ੩ 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ( ੧੨੯੪ ) ਰਾਸਿ ੧ । ਔਸੂ ੧. ਸੂ ਸੂ 

ਆਦਿ-ਜੁਧਿਸ਼ਟਰ ਧਰਮਗ। ਭਾਰੇ । ਅਰਜਨ ਆਦਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੇ ਪਤਾਰੇ । 

ਰਾਮਚੈਦਆਦਿਕ ਮਿਰਜਾਦਿਕ।ਜਨਪ੍ਰਿਯ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਸਿੰਘ ਜਿ ਆਦਿਕ।੨੨ 

ਸ਼੍ਰੀ ਘਨਸ਼ਕਾਮ ਆਦਿ ਰਸ ਗਜਾਤਾ । ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਮਨ ਆਦਿਕ ਛਲ ਜਾਂਤਾਂ । 

ਦਸਰਬ ਆਦਿਕ ਪੂਰ ਪ੍ਰਤੱਗਤਾ। ਜੋਗ ਭੋਗ ਸਮ ਜਨਕ ਤਤੱਗਯਾ ॥੨੩॥ 

ਗੋਰਖ ਆਦਿ ਸਿੱਧ ਸਮੁਦਾਇ । ਆਦਿ ਕਬੀਰ ਭਗਤ ਸਮੁਦਾਇਨਂ । 

ਬੁੱਢੇ ਆਦਿਕ ਗੁਰਕੇ ਸਿੱਖਯ । ਭਏ ਜੁ ਤੂਤ ਭਵਾਨ ਭਵਿੱਖਯ ॥ ੨੪ ॥ 

ਸਭਿ ਕੌ ਮੇਂ ਅਭਿਬੈਦਨ ਕਰਿਹੂੰ। ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਹੁ ਗੁਰ ਸੁਜਸ ਉਚਰਿਹੂੰ 
ਸੂਰਜ ਆਦਿ ਜਿ ਕਰਹਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਹਿ। ਚੋਦ ਆਦਿ ਜੇ ਸੀਤਲਰਾਸੀਹ॥੨੫॥ 

ਨਾਰਦ ਆਦਿਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੇਈ । ਸਾਰਦ ਆਦਿਕ ਬਕਤਾ ਤੇਈ । 

ਚਤੁਰਸ਼ੇਸ਼ਆਦਿਕਬਡਕਹਿਯਤਿ।ਹਨਮਤਆਦਿਦਾਸ ਜੇ ਲਹਿਯਤ;॥ 

੨੬॥ਸਭਿਕੇ ਪ੍ਰਥਮੈਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਿਉ।ਧਰ ਪਰ ਧਰਿਸਿਰ ਨਮੋਉਚਰਿਊਂ। 
ਸਭਿ ਬਿਧਿ ਹੋਹਿ ਸਹਾਇਕ ਮੇਰੇਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸ਼ਹੁ ਰਹਿ ਮਮ ਨੋਰੇ॥੨੭॥ 

[ ਗਨਪਤਿ=ਗਣਾਂ ਦਾ ਪਤੀ, ਗਣੇਸ਼ । ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਬੀ ਨਾਮ ਹੈ । । 

[ ਆਦਿ=ਇਸਤੋਂ' ਮੁਰਾਦ-ਆਦਿਕ-ਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਦ 

| ਅਆਦਿਕ ਲਾਇਆ ਹੈ; ਵਸਿਸ਼ਟ ਰਾਮਚੈਦ ਨਾਲ ਪਦ ਆਦਿਕ ਹੈ; ਸੋ 

| ਜਿੱਥੇ ਮਤ੍ਰਾਂ ਨੇ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਓਬੇ ਪਦ-ਆਦਿ-ਹੈ; ਜਿਥੇ 
ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਬੋ-ਆਦਿਕ-ਪੂਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । “ਆਦਿ” ਨੂ “ਆਦਿਕ” ਨਾਂ | 

ਹ ਸਮਝਕੇ ਕਈ ਗਯਾਨੀ ਇਸਦਾ ਅਰਥ“ਆਦ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ"ਕਰੰਦੇ ਹਨ। | 

ਸੁਰ ਗੁਰ=ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ-ਬ੍ਰਹਸਪਤ । 
| ਰਜਧਾਨੀ=ਰਜਧਨੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਰਾਂਜ; ਵਿਭੂਤੀ, ਅਸੀਰੀ ! 

ਪਾਰੇ=ਪਾਰੇ, ਜੋ ਪਾਰ ਪਾ ਲਵੇ; ਭਾਵ ਬੇਦਾਂ ਦੇ ਗਯਾਤਾ । 
| (ਅ) ਪਾਰੈ ਨੂੰ ਪਜਾਰੈ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਦੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਟ. । 

| ਮਿਰਜਾਦਿਕ=ਮਿਤ੍ਰਜਾਦਾ ਵਾਲੇ, ਮਿਰ੍ਜਾਦਾ ਵਿਚ ਪੱਕੇ । 

ਜਨ ਪ੍ਰਿਯ=ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਵਾਠੈ । ਰ੍ | 

! ਘਨਸ਼ਜਾਮ=ਬੱਂਦਲ (ਸਮਾਨ) ਕਾਲਾ; ਇਕ ਨਾਮ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ । 
ਪੂਭੱਗਜ=ਇਕਰਾਰ, ਕੋਲ ! ਤਤੱਗਜਾ=ਤੱਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ । 
| ਸਮੁਦਾਇ=ਸਾਰੇ । ਤੂਤ=ਬੀਤ ਗਿਆਂ ਸਮਾਂ । 
| ਭਵਾਨ=ਵਰਤਮਾਨ ਸਮਾਂ । ਭਵਿੱਖਸ=ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ । | 

#ਪ-ਸਮੂਬਾਇ | 1ਤੁਕਾਂਤ ਪਾਠਾਂਤ੍ਰ-ਕਹੀਅਤਿ; ਲਹੀਅਤਿ / 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੨੯੫) ਰਾਸਿ ੧। ਅੰਸੂ ੧, 

ਬੈਦਨ=ਨਮਸਕਾਰ; ਪ੍ਰਣਾਮ; (ਅ) ਕੀਰਤਿ _ਕਰਨੀ; ਉਸਤਤਿ ਕਰਨੀ । 
ਸੀਤਲ ਰਾਸਹਿ=ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਿ ਠੰਢੀ ਹੈ; ਭਾਵ _ਸੁਭਾਵ ਠੰਢਾ ਹੈ, 

ਰ੍ ਰਾਸ ਨਾਮ ਲੀਲ੍ਹਾ ਦਾ ਬੀ ਹੈ; ਜੋ_ਠੰਢੀ ਲੀਲ੍ਹਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, | 

1 ਭਾਵ _ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀਤਲ ਹੈ । (%) _ਰਾਸ=ਖਾਣ । | 
| ਸੀਤਲਤਾ ਦੀ ਖਾਣ । | 
| ਸਾਰਦ=ਸਾਰਦਾ; ਸਰਸ਼ੂਤੀ । | 
ਤਤ | 

(ਏ) ਫਸੀਹ (੦੪%) ਮਨੋਹਰ ਵੱਖਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ । 

ਅਰ ਬੋ-ਗਨਪਤ ਆਦਿਕ ਜੋ ਵਿਘਨਾ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੇ 
ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ (ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ), ਬ੍ਰਹਸਪਤ ਆਦਿਕ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ ਦੇ 
ਦਾਤੇ, ਬਾਲਮੀਕ ਆਦਿਕ ਜੋ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕਵਿ ਹੋਏ ਹਨ॥ ੨੦ ॥ ਸਹੀ ਵਸਿਸ਼ਦ 
ਆਦਿਕ ਜੋ _ਗਜਾਨੀ (ਹੋਏ ਹਨ) ਇੰਦੂ ਆਦਿਕ ਜੋ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਦੇਣ 
ਵਾਲੇ (ਹੋਏ ਹਨ), ਅਗਸਤ ਆਦਿਕ _ਸਾਂਰੇ ਤਪੱਸਜਾ _ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਵਜਸ 
ਆਦਿਕ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਪਾਰ ਲੇਣ ਵਾਲੇ (ਗਜਾਤਾ) । ੨੧ ॥ ਜੁਧਿਸ਼ਟਰ ਆਦਿ ਭਾਰੇ 
ਧਰਮਾਤਮਾ, ਅਰਜਨ ਆਦਿਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪਸਾਰੇ, ਮਿਰਜਾਦਾ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਗਮਚੈਂਦ 
ਆਦਿਕ; ਸ਼੍ਰੀ _ਨਰਸਿੰਘ ਆਦਿਕ ਜੋ (ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੈਸੇ) ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਪਾਰੇ 
(ਹੋਏ ਹਨ) ॥ ੨੨॥ ਸ਼੍ਰੀ ਕਿਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਰਸਾਂ ਦੇ ਗੜਤਾ (ਭਾਵ ਕਲਾ 
ਕੌਸਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੀਨ); ਸ਼ੀ ਬਾਮਨ _ਆਦਿਕ (ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ) _ਛਲਣਾ ਜਾਣਨ 
ਵਾਲੇ, ਦਸਰਥ ਆਦਿਕ ਬਚਨ ਦੇ ਪੂਰੇ; ਜਨਕ ਆਦਿਕ ਜੋਗ ਤੇ ਭੋਗ ਵਿਚ 
ਸਮ_ਰਹਣ ਵਾਲੇ ਵੇਤਾ (ਹੋਏ ਹਨ) । ੨੩ । ਗੋਰਖ ਆਦਿਕ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧ, 

_ਕਬੀਰ ਆਦਿਕ ਸਾਰੇ ਭਗਤ, (ਭਾਈ) ਬੁੱਢੇ ਵਰਗੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 
ਰਿ ਹਨ ਤੇ ਮਗੋਂ_ਹੋਣਗੇ ।।੨੪॥ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾਂ 
ਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ _ਜੀ_ਦਾ ਜਸ ਉਚਾਰਨ_ ਕੇਰਾਂ; ਸੂਰਜ 
ਆਦਿਕ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੈ ਹਨ; ਚੈਦ੍ਹਮਾ ਆਦਿਕ ਜੋ ਠੰਢੀ ਰਾਸ਼ਿ ਵਾਲੇ 
ਹਨ _॥੨੫।। ਨਾਰਦ _ਆਦਿਕ `ਜੋ ਪ੍ਰਮੀ ਹਨ । ਸਸਤੀ ਆਦਿਕ (ਜੋ) ਲ 

(ਹੋਏ ਹਨ), ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਵਰਗੇ (ਜੋ) ਬੜੇ ਚਤੁਰ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੨੯੬) ਰਾਸਿ ੧। ਐਹੂ ੧. 

ਲੋਣੀ ਕਿ ਓਦੋਂ` ਹੈਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਯ ਨੂੰ ਸਮਬਣ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀ । ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ 

ਇਸ਼ਟਪਤੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਕ ਤੇ ਅਸਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵਿਚ “ਇਨਕਾਰ” ਪ੍ਰਧਾਨ 

ਨਹੀਂ ਸੀ; “ਇਕਰਾਰ” ਵਿੱਚ ਹੀ ਓਹ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼੍ਾਸ਼ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਤੇ ਬੇਲਾਗ ਰਖੰਦੇ ਸਨ । 

ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸਮਬਦੇ ਸਨ ਅਰ ਓਹਨਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ 

ਭਾਵਨਾਂ ਪੂਰਨ ਭਗਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਰ ਅਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਲਵੇ ਕਿਸੇ 

ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲਾਉਂਦੇ । ਪੁਰਨ ਪਤਿੱਬ੍ਰਤਾ ਸਮਾਨ ਪਤੀਬ੍ਰਤ ਭਾਵ ਵਾਂਡ੍ਰ ਇਸ਼ਟਪਤੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ 

ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਿਜਾਰ ਦੇ ਕਿਸੈ ਪੂਜਯ ਕਿਸੇ ਮਤ ਦੋ ਵੱਡੇ; ਕਿਸੈ ਸਤਿਕਾਰੀ 

ਗਈ ਵਯਕਤੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ । ਸਭ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਭਲਿਆਈ ਦਾ ਕਿਸੈ 

ਨਾ ਕਿਸੇ ਅੰਸ਼ ਵਿਚ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ”। ਅਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਤੋ ਅਤ੍ਰਿਕਤ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ 

ਇਸ਼ਟ ਦਾ ਇਨਕਾਰ, ਨਿੰਦਾ ਤੇ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ । ਅਪਣੇ ਮਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ, ਅਪਣੇ 

ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ, ਅਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਾਧਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਉਚਿਆਈ ਨਿਰਭੈ ਕਹਿਦੇ 

ਸਨ । ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਭੈੜਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਰਵਸ਼ ਹਿੰਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਟੋਸਟੈੱਟ ਈਸਾਈ 

ਲਿਆਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ, ਹਿੰਦੂ ਦੇਵਤਾ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਪੈਜੈਬਗਾਂ ਦੇ ਔਗੁਣ ਛਾਂਟੇ । 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਇਨਕਾਰ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਆਰਯਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਦਿ ਕਰਤਾ ਨੇ ਵਰਤਿਆ; 
ਤੇ ਇਸੇ ਦਾ ਛਾਦਾ ਹਿੱਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਿੰਦ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਮਤਾਂ ਨੇ ਬੀ ਲੈ ਲਿਆ । ਜੋ ਰਵਸ਼ ਕਿਤੇ ਹੱਦਾਂ 
ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਬੀ ਗਈ ਹੈ । ਪਰ ਭਾਈ ਮੈਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਵਸ਼ 

ਭਿੰਨ ਸੀ । ਉਹੀ ਰਵਸ਼ ਅਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕ ਤੇ ਧਰਮੱਗਜ ਪੁਰਸ਼ 

ਵਿਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸਨੇ ਜਗਤ ਦੇ ਅੱਡ ਅੱਤ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਵਿਚ ਮੁਹੰਮਦ ਆਦਿ ਪੈਸ਼ੀਬਰਾਂ 

ਨੂੰ ਬੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ । ਇਨਕਾਰ ਦੀ ਰਵਸ਼ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਇਕਰਾਰ ਦਾ 

ਚਮਤਕਾਰ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਅਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖਾੰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਉੱਚਾ 

ਰਖਿਆ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਨਵਾਦ ਵੇਲੇਬੀ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਕਥਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਅਕਹਿ ਵਿਚ ਲੈ 

ਗਿਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 

ਦੱਸਿਆ, ਕਿ ਓਹ ਸਰਬ ਉੱਚੀਆਂ ਵਯਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਤੇ ਅਕਹਿ ਪਦ ਵਿਚ ਹੈ । 
ਤਿਵੇਂ ਪਇਕਗਾਰ” ਵਿਚ ਕਹਿਕੇ ਇਸ਼ਟਪਤੀ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਮੈਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਚੌਪਈਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾ ਲਿਆ ਹੈ । ਕਵਿ ਜੀ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਲੱਗ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਤੇ ਉਚੇਰੀ ਰੱਖ ਆਏ ਹਨ, ਏਬੇ ਆਕੇ ਅਪਣੀ ਵਾਕਵੀ 

ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਣ ਸ਼ੀਲ ਵਜਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ,ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਰਸ਼ਤਾ- ਭਾਈ 
ਬੁੱਢੇ-ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਦੇਂਦੇ ਹਨ । ਸਪਸ਼ਟ ਐਉਂ ਹੈ ਕਿ ਕਵਿ ਜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦੇ 
ਨਹੀਂ, ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੰਦੇ ਹਨ; ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 
ਭਾਈ ਬੁੱਢੇ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਗਿਣਦੇ ਹਨ; ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਹਨ । ਸ 

ਅਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਰਖਕੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਣਵਾਨ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੀ ਰਾਮਚੈਦ੍ 

#ਸਾਬ ਕਰੀਜੈ ਗੁਣਹ ਕੇਰੀ ਛੋਡਿ ਅਵਗਣ ਚਲੀਐ ॥ [ਸੂਤੀ ਛਡ ਅ ੧ 



ਸ਼੍ਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ੂਰਜ । _ (੧੨੯੭) ਰਾਸਿ ੧। ਐਸੂ ੧, 

ਕਿਸ਼ਨ ਆਦਿ ਅਵਤਾਰ ਬੀ ਹਨ, ਆਪ ਦੂਸਰੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਅਰ ਅਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰਮ ਉੱਚੇ 
ਸਿੱਖਾਂ ਈ ਸਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ । ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖੀਂ ਵਿਚ ਸਤਿਕਾਰ ਭਾਵ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰ 

ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਬੁੱਢੇ ਵਰਗੇ ਬੀਤਰਾਗ; ਗੁਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤਾੰ 
ਖਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੈ ਕਵਿ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਯਾ ਗੁਰਮੁਖ 

ਸਮਥਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ । 

ਕਾਸ ਲਾਈ ਊ ਅਪਣੀ ਕੱਲਯਾਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ; ਅਪਣੇ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂਹਪਰ 
ਗੁਰੂ ਜਸ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਭੇ ਗੁਰ ਸਿਖ ਤੁੱਲ ਸਮਝਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗਦੇ 

ਹਨ । ਪੂਯੋਜਨ ਹੈ ਅਪਣੇ ਇਸ਼ਣ ਦੇਵ ਦੀ ਕੀਰਤੀ; ਉਸ ਵਿਚ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਸਹਇਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਤੋਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਬੁੱਢੇ ਵਾਂੜੂ ਵੱਭਾ ਆਦਰ ਯੋਗ ਗੁਰਮੁਖ ਸਮਝਕੇ; ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇ 

ਜੋ ਮੈਂ' ਗੁਰੂ ਜਸ ਉਚਰਾਂ ਤੇ ਮੇਰੋ ਵਿਘਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਵੇ । 
ਭਾਈ ਮੈਤੋਖ ਸੰਘ ਜੀ ਇਹ ਆਵਾਹਨ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਥੁੜ ਨਹੀਂ' ਸੀ ਰਹਿ 

ਜਾਣੀ । ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਤੇ_ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਐਸੀ ਰਵਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਈ ਤੇ ਨਿਗਾ 

ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਅਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰੋਲ ਯਸ਼ ਵਿਚ ਰਹੇ ਹਨ । ਪਰ ਜਿਵੇਂ “ਅਸ਼੍ੋਜ਼” ਨੇ 

ਨਿਰੋਲ ਬੁਧਮਤ ਵਿਚ ਯੋਗ ਮਾਰਗ ਦੇ ਖਯਾਲ ਜਾ ਗੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬੁਧ ਮਤ ਦਾ ਅਹਾੰਯਾਨਾ? 
ਮਾਰਗ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤਿਵੇਂ ਕਵਿ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਪੂਕਾਰ ਦੇ ਬ੍ਹਮਣੀ 

ਯਥਾ:-“ਗਣਪਤਿ _ਆਦਿ ਪੰਚਾੰਗ _ਮਨਾਏ । ਤਿਨ ਪਰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾਏ । 

ਸਿੱਖ ਅਨਿੰਨ ਭਰਤ ਹੈਂ ਮੇਰੋ । ਜੇ ਨ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਲੇਹੁ ਅਬ ਹੇਰੇ” (ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 

ਮੁਖਾਰਬਿੰਦੋਂ ਏਹ ਵਾਕ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੇ ਹਨ] 

ਫਿਰ ਦੇਖੋ-ਰਾਸ ੩, ਐਸ ੩੨ ਦਾ ਅੰਕ ੨੨. ਤੇ ੨੩੪- 

#ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿਧ ਸਿੱਖ ਮੈਪ੍ਰਦਾ ਦੀ ਨਿਰੋਲ ਤੇ ਅਨਿੰਨ ਸਿਖੀ ਵਿਚ ਕਿੱਸੇ 
ਸਮੈਂ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਆ ਰਲਿਆ ਤੇ ਇਸਨੇ ਨਿਰੋਲ ਭਗਤੀ; ਸੈਵਾ; ਆਪਾਂ ਨਿਵਾਰ ਪਰੋਪਕਾਰ 
ਦੇ ਵਿਚ ਸੁੱਕਾ ਵੇਦਾਂਤ ਰਲਾਉਣਾ ਅਰੰਭ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੨੪੮) ਰਾਸਿ ੧। ਅੱਸੂ ੧. 

“ਵਾਰ ਮਹੂਰਤ ਤਬ ਨਹਿ ਪੂਛਾ । ਬਿਨਾਂ ਖਰਚ ਤੇ ਮਨ ਨਹਿ ਛੂਛਾ । ਨਿਸ਼ਜਾ 
ਏਕ ਕਰਨ ਅਰਦਾਸ । ਨਿਤ ਜਾਨਹਿ ਜਹਿ ਕਹਿ ਗੁਰ ਪਾਸ । ਭਗਤ ਅਨਿੰਨ ਕਹਾਵਤਿ 

_ਉਰਧਾਰੀਐ ॥ ਜੈਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਲ ਮਿਸਟਿ ਗੁਨਾਦਿ ਸ੍ਰਾਦ ਬੀਜ 
ਬੁਰਾਈ ਨ ਸਮਾਰੀਐ ॥ ਤੈਸੇ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਦਾਨ ਸਭਹੂੰ ਸੈ ਮਾਂਗਿ ਲੀਜੋ; ਬੰਦਨਾ 
ਸਕਲ ਤੂਤ, ਨਿੰਦਾ ਨ ਤਕਾਰੀਐ॥੩੯੯॥ 

ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਦੇ ਏਹ ਗੁਣ ਗਿਣੇ ਹਨ:-ਵਿਘਨ _ਨਾਸ਼; ਮੰਗਲ; _ਸੁਮਤਿ; ਕਵਿਤਾ; ਗਯਾਨ, 

ਰਾਜ- ਪ੍ਰਤਾਪ, ਤਪ, ਵਿਦ੍ਹਤਾ, ਧਰਮ ਪਯਾਰ; ਮਿਰ੍ਯਾਦਾ, ਦਾਸਾਂ ਤੇ ਮੇਹਰ; _ਰਸ 

ਗਜਾਤ, ਛਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜਾਚ; ਪ੍ਰਤੱਗਜਾ ਪੂਰਨ; _ਤੱਤਗਯਾਨ; _ਰਿਧੀ ਸਿਧੀ 
ਭਗਤੀ, ਸਿੱਖੀ, _ਜਲਾਲ _ਵਾਠਾ _ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, _ਜਮਾਲ _ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼; _ਭਗਤੀ 
ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਕਵਿਤਾ ਸਫੁਹਣ ਸੱਤਾ; _ਚਤੁਰਤਾ; ਦਾਸਾ _ਭਾਵ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ 
ਦਾ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿੱਸੇ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ _ਕਬਨ ਕਰਨਾ 
ਪੈਣਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਤੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਇਕ ਗੁਣ ਪ੍ਰਸਿੱਧ 

“ਜੈਸੇ ਕੁਲਾ ਬਧੂ ਬੁਧਿਵੇਤਿ ਸਸੁਰਾਰ ਬਿਖੈ ਸਾਵਧਾਨ ਚੇਤਨ ਰਹੈ ਅਚਾਰ ਚਾਰਕੈ ॥ 
ਸਸੂਰ ਦੇਵਰ ਜੇਠ ਸਕਲ ਕੀ ਸੇਵਾ. ਕਰੇ ਖਾਨ ਪਾਨ ਗਜਾਨ ਜਨਿ ਪਤਿ ਪਰਵਾਰ ਕੈ ॥ 
ਮਧੁਰ ਬਚਨ ਗੁਰੁ ਜਨ ਸੈ ਲਜਾ ਲਵੈਨਿ; ਸਿਹਜਾ ਸਮੈ ਸਪ੍ਰੇਮ ਪੂਰਨ ਭਤਾਰ ਕੈ ॥ 
ਝੈਜੇ ਗੁਰਸਿਖ ਸਰਬਾਤਮ ਪੂਜਾ ਪ੍ਬੀਨ ਬ੍ਹਮ ਧਿਆਨ ਗੁਰ ਮੂਰਤਿ ਅਪਾਰਕੈ॥੩੯੫॥ 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੨੯੯) ਰਾਸਿ ੧।ਅੰਸੂ ੧. 

ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੌਪਈਆਂ 'ਵਿਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ 
ਯਾਚਨਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਚੁਠਨੇ ਸਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਕਵੀ ਦੇ 
ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਸਨ । ਆਪ ਯੂਨਾਨ; ਮਿਸਰ; ਜਾਪਾਨ; ਚੀਨ; ਅਰਬ; ਈਰਾਨ, ਜਰਮਨੀ) 

ਰੋਮ ਦੇ ਗੁਣਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਜਾ ਵਿੱਗਜਨ ਤੇ 
ਇਲਮ ਅਦਬ ਦੀ ਮੁਤਾਲਯਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱੱਬਾ । ਤੇ 
ਸਿਸਕ੍ਿਤ ਦੇ ਜਾਣੂੰ ਸੇ, ਸੋ ਹਿੰਦੀ ਸੈਸਕ੍ਿਤ ਇਲਮ ਅਦਬ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਣਵਾਨ 
ਸੱਜਨ ਚੁਣਨੇ ਸਨ ਤੇ ਸ਼੍ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੁਣੀ ਹੀ ਲੈਂਣੇ ਸਨ । ਫਿਰ ਇਨਾਂ ਗੁਣੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 

ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ” ਜੀ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ; ਜਿਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੰ ਸੀ ਗੁਰੂ 
ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਸਕਰਨ ਵਾਲੇ-ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ-ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ; 
ਸੋ ਕਵੀ ਜੀ ਆਪ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਸ ਤੇ ਜਸ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਗੇ ਹਨ; ,ਓਹਨਾਂ 
ਨੂੰ ਗੁਰ ਜਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਝ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਅਰ 

ਕਾਰਜ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਓ। ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਇਸ਼ਟਦੇਵ ਤੇ ਪੂਜਜ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ; ਨਾ ਇਨ 

ਈ ਪੂਜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਲ ਰਹੇ ਹਨ । ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਵਿ ਜੀ ਇਹੇ ਮੱਤ ਦੇਂਦੇ ਹਨ:= 

ਭਗਤ ਅਨਿੰਨ ਕਹਾਵਤ ਐਸੇ । ਗੁਰ ਬਿਨ ਅਪਰ ਨ ਮਾਨਹਿ ਕੈਂਸੇ । 
[੭੧ ੩, ਅੰਸੂ ੩੨. ਅੰਕ ੨੩ 

ਅਗਲੇ ਅੰਕ ੨੮ ਤੋਂ' ਲੈ ੩੬ ਤਕ ਖਾਸ ਤੇ ਉਂਢ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਅਪਣੈ 

ਕੰਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਕੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ 
ਸਮਝਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਪਣੀ ਸਹਾਯਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਗੁਪਤ ਮੈਸਾਰ ਤੋਂ ਰਖਦ ਹਨ ਤੇ ਤੋਂ ਭੌਂ ਕੇ 

ਜੋ ਬੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਉਸਦਾ ਸਾਰਅੰਸ਼ ਇਹੋ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਣੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ 

ਸਮਾਪਤੀ ਲਈ ਅਰੰਮ ਤੋਂ; ਗ਼ੈਬ ਤੋਂ; ਗੁਪਤ ਸੈਸਾਰ ਤੋਂ ਰੂਹਾਨੀ ਮਦਦ ਦੀ ਟੇਕ ਮੰਗਦੇ 
ਹਨ ਤੇ ਉਸੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਅਰ ਯਾਦਨਾਂ ਕਰੰਦੇ ਹਨ । 

(ਅੱਗੋ ਹੁਣ ਮਿਲਵੇ' ਮੰਗਲ ਚਲਦੇ ਹਨ) 

੧੫, ਖ਼ਾਲਸਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਜੀ ਦੇ ਮਿਲਵੇਂ ਮੰਗਲ। 
[ ਗੁਰਯਸ਼ ਕਬਨ ਲਈ ਅਪਣੀ ਅਸਮ੍ਰੱਥਤਾ ਪਰੰਤੁ ਤੀੜ੍ਰ ਇੱਛਾ ] 

ਸੈਯਾ॥ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੌ ਜਸੁ ਸਾਗਹ ਦੂਪ ਉਜਾਗਰ ਹੈ ਸਭਿ ਲੌਕਨ ਮਾਹੂ। 
ਸੈਂ ਤੁਲਹਾ ਕ੍ਰਿਣ ਜਨੋ ਕਰਿਕੈ ਨਿਜ ਬੁੱਖਿ ਤੇ ਪਾਰ ਪਰਯੋ ਅਬਿਚਾਹੂਂ। 

#ਦੇਖੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ; ਸਫਈਏ ਮਹਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਜਿਥੇ-ਝ੍ਰਹਮਾ; ਸ਼ਿਦ; 
ਇੰਦੂ , ਸਨਕਾਵਿ, 'ਪ੍ਰਸਰਮੰ; ਜ₹੪ਮ੨॥0੦੭ ਅਤਰ; ਸ਼ੈਬ਼ਨਾਗ; ਨਵੇਂ ਨਾਥ, ਬ੍ਜਾਸ; 

ਜੜਣ, ਕਤੀਤ ਆਇ ਤੁੜਤ ਤੇ ਕਪਲ 'ਆਇਿੜੇ ਚਾਰੇ ਗੂਰ ਜਸ ਕਥਨ _ਕਰਨ 

ਕਾਲੇ ਤਬੇ ਹਨ। __14-ਧਹੁ। 
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ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੩੦੦) ਰਾਸਿ ੧। ਔੂ ੧. 

ਹੋਇ ਹੱਸੀ ਜਗ ਮੈਂ ਅਧਿਕਾਇ ਤਉ ਚਿਤ ਮੈਂ ਅਤਿਸ਼ੈ ਉਤਸਾਹੂੰ। 
ਉਚ ਤਰੂ ਢਲ ਜਜੋ' ਲਗਾਂ ਸੁੰਦਰ ਵਾਮਨ ਹਾਂਥ ਪਸਾਰਤਿ ਤਾਹੂੰ ॥੨੮॥ 

ਤਰੂ=ਝ੍ਰਿੱਛ । ਰ 
ਵਾਮਨ=ਬਉਣਾ, ਬਹੁਤ ਮਧਰੇ ਕੱਦ ਦਾ ਆਦਮੀ । 

ਮਰਥੋ-(ਇਹ ਗਲ ਕਿ) ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਸਮੁੰਦ ਵਾਂਝੂ (ਅਥਾਹ ਤੇ ਬੇਕਿਨਾਰ) ਸਭ 
ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਉਜਾਗਰ ਹੈ) ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਪਣੀ ( ਤੁੱਛ ) ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ( ਮਾਨੋਂ ) ਕੱਖਾਂ 
ਦਾ ਤੁਲਹਾ ਬਨਾਕੇ ਪਾਰ ਪੈਣਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, (ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਇਸ ਨਿਮਾਣੇ ਯਤਨ 
ਉਤੇ) ਜਗਤ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਗਾਸੀ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤਦ ਬੀ ਮੈਂ ਜਿਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਉਤਸਾਹਿਤ 
ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਚੇ ਖ੍ਰਿੱਛ ਨੂੰ ਸੁਹਣਾ ਫਲ ਲੱਗਾ (ਵੇਖਕੇ) ਬਾਉਣਾ ਹੱਥ ਉਸ ਵੱਲੋ 
ਪਸਾਰਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਸੇ ਤੋਂ ਉਤਸਾਹ ਹੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ)। 
ਰਿ ਦਾ ਉਪਾਉ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਟੇਕ; ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੋਗ ਬੈਦਨਾ] 

|! 

ਸ੍ਰੀਗੁਰ ਸਜਸ ਰੁਚਿਰ ਮਣਿਮਾਂਠਿਕ। ਸਿੱਖੀ ਉਚਤਾ ਗਿਰਵਰ ਥਾਨਿਕ । 
ਸਾਧਨ ਰੂਪ ਚਰਨ ਨਹਿ ਸੇਰੇ । ਅਹੋਂ ਪਿੰਗ ਕਿਮ ਚਢਿਵ ਉਤੇਰੇ ॥੨੯॥ 
ਨਿਜ ਮਤਿ ਕੌ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਨਾਵਨ । ਚਾਹਤਿ ਹੋ' ਪਰੋਇ ਪਹਿਰਾਵਨ । 
ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪ ਗੁਨ ਕਰੋਂ ਬੈਧਾਵਨ । ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਸੁਹਾਵਨ ਪਾਵਨ ॥ ੩੦॥ 
ਗੁਰ ਕਰੁਣਾ ਅਸਵਾਰੀ ਪਾਇ । ਉਚਤਾ ਸਿੱਖੀ ਪਰ ਢਢਿ ਜਾਇਿ। 
ਹੋਹਿ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਮੇਰਾ । ਗੁਰ ਪਦ ਸੇਵਉ' ਸਾਂਝ ਸਵੇਰਾ ॥ ੨੧॥ 
ਯਾਂਤੇ ਅਹੈ ਭਰੋਸਾ ਮੋਹੀ । ਗ੍ਰਿੰਬ` ਸੰਪੂਰਨ _ਸਗਰੋਂ ਹੋਹੀ । 
ਤੁਰਕਨ ਰਾਜ ਤੇਜ ਬਨ ਦਾਵ' । ਏਕ ਬਾਰ ਕਰਿ ਛਾਰ ਮਿਟਾਵਾ ॥੩੨॥ 
ਸ਼ ਨਾਨਕ ਨਰ ਤਾਰਨ ਹੇਤੁ । ਸਿੱਖੀ ਬੇਲ ਬੋਇ ਜਗ ਖੇਤ । 
ਅਪਰ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਜੁ ਬਾਰੀ । ਦੇ ਦੇ ਭਲੀ ਭਾਂਤਿ ਪ੍ਰਤਿਪਾਂਰੀ ॥ ੩੩ ॥ 
ਸਿਮਰਨ ਸੌਂਤਿਨਾਮ ਸੁ ਸੁਮਨਸਾ1।ਬ੍ਹ4 ਗਜਾਨਢਲਚਹਿ ਜਿਸੁ ਮਨਸ21 
ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਰਣ ਕਰਿ ਬਹੁ ਬਾਰਿ। ਅਨਿਕ ਜਤਨ ਤੇ ਸੋ ਪ੍ਰਤਿਪਾਰਿ॥੩੪॥ 

[ ਰੁਚਿਰ=ਸੁਦਰ । ਮਣਿ=ਰਤਨ, ਕੋਈ ਬਹੁ ਮੁਲਾ ਰਤਨ; ਹੀਰਾ ਪੰਨਾ ] 
| ਲਾਲ਼ ਆਦਿਕ । ਮਾਣਿਕ=ਲਾਲ ਰੈਗ ਦਾ ਰਤਨ, ਜਿਸਨੂੰ | 
| ਲਾਲ ਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । 
| ਗਿਰਵਰ=ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪਹਾੜ । ਪਹਾੜ । ਥਾਨਿਕ=ਥਾਉਂ । 

ਵਂਪਾ:-ਲਖਿ | 1ਪਾ>-ਸੁਭ ਸੂਮਨਸ । ਊ੫ਾਂ:-ਜਿ ਸੂਮਨਸ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੩੦੧) ਰਾਸਿ ੧। ਅੱਸੂ ੧, 

ਪਿੰਗ=ਪਿੰਗਲਾ । _ਉੱਤੇਰੇ=ਉਪਰ, ਉਚੇਰੇ । __ ਗੁਨ=ਧਾਗ) ਡੋਰ | 
_ਬੈਯਵਨ=ਬੰਨ੍ਹਕੇ। ___ਸੁਹਾਵਨ=ਸੁਹਾਵਣਾ; ਸੁਹਣਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ। _ | 
। ਕਰੁਣ=ਕਿਪਾ । ਮੇਹਰ। _ਦਾਵਾ=ਦਾਵਾਨਲ, ਓਹ ਅੱਗ ਜੋ ਬਨੀ ਨੂੰ ! 

ਸਾੜਦੀ ਹੈ। _ਬਾਰੀ=ਬਾਰ; ਜਲ; ਪਾਣੀ । ਪਾਰੀ=ਪਾਲੀ । 
ਸੁ ਸੁਮਨਸਾ=ਸੁ=ਰੇਸ਼ਟ । _ ਸੁਮਨਸਾਂ=ਫੁੱਲ । [ਸੈਸਾ:; ਸੁਮਨਸ:=ਫੁਲ । 

ਸੁਮਨਸਾ=ਵਭੇ ਫੁਲਾਂ ਵਾਲੀ ਚੰਬੇਲੀ, ਮੌਤੀਆ] । (ਅ) [ਸੈਸ; 
ਸਮੁਨ੍ਹਨ=ਪੁਪਤੀ |] ਭਾਵ ਬ੍ਰਹਮ ਗਜਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰੂਪੀ ਫਲ 
ਜਿਸਿ ਨਾਲ਼ ਚਾਹ ਸਾਂ (=ਜ਼ਾਂਤ) 'ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। _() ਚਹਿ“ਜਿ | 

#-ਸਮਨ ਸ=ਸਾਂ ਚਹਿ ਜਿ ਸ਼ਮਨ=ਜਿਸੰਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਮਨ ਹੈ ਜਾਂਦੀ | 

ਹੈ ਓਹ ਚਾਹਨਾ । | 
| ਚਹਿ ਜਿਸ ਮਨਸਾ=ਜਿਸਨੂੰ ਮਨ ਚਾਹੇ; ਮਨੋ ਵਾਂਛਤ । 

( ਰਣਕਰਨਾ=ਜੁਧ ਕਰਨਾ । 3 
-%੭ ਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦ ਸ਼੍ਰੇਬਣ ਜਸ ਲਾਲ ਵਾਂਡੂ (ਇੱ) ਮਦਰ ਰਤਨ ਹੈ, 

ਜੋ ਸਿੱਖੀ (ਰੂਪੀ) ਪਹਾੜ ਦੇ ਦੇ (ਉੱਚੇ) ਥਾਂਈ (ਲੱਬਦਾ) ਹੈ, ਮੇਰੇ (ਪਾਸ) ਸਾਧਨ 
ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਮੈਂ (ਮਾਨੋ) ਪਿੰਗਲਾ ਹਾਂ ਉਪਰ ਕੀਕੂੰ ਚੜ੍ਹਾਂ# ।। ੨੯॥ 

ਪਰ ਮੈਂ` ਇਹ) ਚਾਹੂੰਦਾ (ਜਰੂਰ ਹਾਂ ਕਿ) ਅਪਣੀ ਮਤਿ ਨੂੰ (ਰੂ ਜਮ 
ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਮਣਕੇ) ਪ੍ਰੋ ਕੇ ਪਹਿਰਾੰਵਾ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲਾ ਦਿਆਂ; ਪ੍ਰੰਮ 

ਰੂਪੀ ਧਾਗੇ ਵਿਚ (ਗੁਰੂ ਜਸ ਰੂਪੀ ਖਿੱਲਰੇ ਰਤਨਾਂ ਨੂੰ) ਬੰਨ੍ਹਕੇ, ਜੋ ਲੋਕ ਤੇ ਪੂਲੋਕ 

__ (ਦੋਹੀਂ ਬਾਂਈ) ਸੁਹਣਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤ੍ਰ ਹੈ ॥ ੩੦ ॥ 

` (ਵੱਡ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਪਾਲਤਾ ( ਰੂਪੀ ) ਅਸਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ 
ਉੱਚਤਾ (ਜੋ ਪਰਬਤ ਰੂਪ ਹੈ) ਪਰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੀਦਾ ਹੈ, ( ਐਉਂ ) ਮੇਰਾ ਮਨੋਰਥ 

ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ; (ਜੇ) ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਸੇਵਾਂ ॥ ੩੧ ॥ 

ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ (ਹੁਣ) ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥ (ਮੇਰਾ) ਸਾਰਾ ਸੈਪੂਰਣ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 
(ਹ$ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ) ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਤੇਜ ਰੂਪੀ (ਭਾਰੇ) ਬਨ ਨੂੰ 
ਦਾਵਾ ਅਗਨੀ (ਵਾਂਡੂ ਲੱਗਕੇ) ਇਕ ਵੇਰ ਤਾੰ ਸੁਵਾਹ ਕਰਕੇ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ; 
(ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਓਹ ਮੇਰੇ ਕੈਮ ਵਿਚ ਪਦ ਬਾਲ (ਘਨ ਦਾ ਤੇਜ ਯਹ 
ਲੈਣਗੇ)॥ ੩੨॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਨਗਾਂ ਦੇ ਤਾਰਨੇ ਲਈ ਜਗਤ ` 
(ਰੂਪੀ) ਖੇਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵੇਲ ਬੋਈ; ਦੂਸਰੇ (ਨੀਂ) ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ (ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ) 

#ਅਹੋ-ਪਦ ਦਾ-ਅਹੇਂ-ਅਰਥ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਪਰਲਾ ਅਰਥ ਠੀਕ ਹੈ,-ਅਹੋ-ਪਾਠ 

ਦਾ 

ਸੀ 

ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਰਥ ਐਉਂ ਲਗਦਾ ਹੈ-ਅਹੋ ਪਿੰਗ ਕਿਮ ਚਢਵਉ ਤੇਰੇ:-ਓਹ ਹੋ ! ਮੈਂ ਤੱ 

ਧਿੰਗਲਜ ਗਾਂ (ਹੇ ਪਰਬਤ) ਤੇਰੇ ਉਪਰ ਕੀਕੂੰ ਚੜ੍ਹਾਂ 



ਲੀ ਗਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੩੦੨) ਰਾਸਿ ੧ । ਅੱਸੂ ੧, 

ਉਪਦੇਸ਼ (ਰੂਪੀ) ਜਲ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਓਹ (ਵਲ) ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲੀ; ( ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ) 
'ਸਭਿਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ” (ਰੂਪੀ) ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਫੁੱਲ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ “ਬ੍ਰਹਮ ਗਨ” 
(ਰੂਪੀ) ਮਨੌਵਾਂਛਤ ਫਲ (ਲੱਗਾ); ਜਿਸਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜੌਗ 
ਰਚਕੇ ਅਨੇਕ ਜਤਨਾਂ ਨਾਲ਼ (ਬਚਾਇਆ ਤੇ) ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਿਆ । 

੍ _ [ਖ਼ਾਲਸਾ ਦਾ ਰੂਪਕ] 
ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਸੁਰਤਰ ਬੋਵਾ । ਸਤਿਗੁਰ ੩੫ ਦਿਢ ਮੂਲ ਖਰੋਵਾਂ । 
ਸਿਖ ਸੈਗਤਿ ਛਾਯਾ ਜਿਸ ਪਾਇ । ਢੁਹਿ ਲੋਕਨ ਸੁਖ ਕੋ ਉਪਜਾਇ।੩੫॥ 
ਕਲ੫ ਲਤ' ਸਿੱਖੀ ਗੁਨ ਭੋਵਾ । ਤਿਸਕੋ ਆਸ ਦਿਢ ਇਹ ਹੋਵਾ। 
ਸਭਿਹਿਨਿ ਕੋ ਅਭਿਬੈਦਨ ਕੈ ਕੇ । ਕਰੋਂ ਗ੍ਰਿੰਥ ਚਿੰਤਾ ਉਰ ਖ੍ਰੋ ਕੈ॥ ੩੬॥ 

ਸੁਰਤਰੁ=ਕਲਪ ਬ੍ਰਿੱਛ । 
ਕਲਪਲਤਾ=ਕਲਪਾ ਬੇਲ; ਜੀਕੂੰ ਕਲਪ ਬ੍ਰਿਛ ਹੈ ਤੀਕੂੰ ਕਵਿ ਜੀ ਨੇ 
_ਕਲਪਲਤਾ ਦੀ ਸੈਭਾਵਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ । 

ਭੋਵਾ=ਭਰਪੂਰ । ਕੈ ਕੈ=ਕਰਕੇ । | 
ਖ੍ਰਕੇ=ਖੇ ਕਰਕੇ, ਦੂਰ ਕਰਕੇ, ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ । ] 

ਅਰਥੋ-(ਇਸ ਸਿੱਖੇ ਰੂਪੀ ਵੇਲ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਲਈ ਕਲਜ਼ੀਧਰ ਜੀ ਨੈ) ਖਾਲਸਾ 
___ ਕਲਪ ਝਿੱਛ ਬੀਜਿਆ; ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਤਪ (ਦੇ ਆਸਰੇ ਆਪਣੀਆਂ) 

ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਛਾਇਆ ਪਾਕੇ ਸਿੱਖ ਮੈਗਤਿ ਦੋਹਾਂ ਲੋਕਾਂ (ਦੇ ਵਿਚ 
ਪੈਦਾ ਕਰ (ਸਕਦੀ) ਹੈ ॥੩੫॥ (ਤਾਂਤੇ ਹੁਣ ਰੂਪਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਲਾਹੀ) 
(ਨਾਲ) ਭਰਪੂਰ ਸਿੱਖੀ (ਵਿਕ) ਕਲਪ ਵੇਲ (ਵਾਂਗੂ) ਹੈ, (ਤੋ) ਇਹ (ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਰੂਪ 
ਕਲਪ ਬ੍ਿੱਛ ਹੈ ਜੋ) ਤਿਸ (ਕਲਪ ਵੇਲ) ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਆਸ਼੍ਰਾ (ਬਨ ਕੇ ਖੜਾ) ਹੋਇਆ 
ਹੈ, (ਤਾਂਤੇ ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਰੂਪੀ ਕਲਪ ਬ੍ਰਿੱਛ ਨੂੰ ਜੈ ਸਰਬ ਗੁਣ ਸੰਪੰਨ ਸਿੱਖੀ ਵੇਲ 
ਨਾਲ ਪੂਫੁਲਤ ਤੇ ਵਿਹੜਤ ਖੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਚਣਹਾਰ) ਸਾਰਿਆਂ (ਸਤਿਗੁਰੀ) ਨੂੰ 
ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੈਕਕੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹ, ਚਿੱਤ ਦੀ ਢਿੰਤਾ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ॥ ੩੬ ॥ 

ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਨਮਸਕਾਰ] 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਪੁਨਹੁ ਪੁਨਹੁ ਕਰਿ ਕਰਿ ਨਮੋ ਪਦ ਪੰਕਜ ਗੁਰ ਕੇਰ । 

ਕਲਗੀਧਰ ਪਰਹਰਿ ਅਰਿਨਿ ਰੈਚ ਕਰੇ ਜਿਨ ਮੇਰੁ ॥ ੩੭ ॥ 
| ਵਰ ਗਏ ਛਾ ਅਰਿਨਿ=ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ । ] 

[ 

ਜ੍ਰੋਡ 4 ਡ 

ਰੈਚ=ਰਤਾ ਕੁ; ਥੋੜਾ, ਛੋਾ; ਨਿੱਕਾ; ਤੂੱਛ 1 [ਸੈਸ੪ ਨਯੋਚ=ਨਿੱਕ, ਨੀਂਵਾਂ] $ 
ਮੇਰੂ=ਸੁਸੇਰ ਪਰਬਤ 1 ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਪਹਾੜ, ਭਾਵ ਉੱਚਾ । ਬਲੀ । 

[ ਐਿ੦ ਸੇਰ. ] 1 



ਰੀ ਗੂਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੩੦੩) ਰਾਸਿ ੧। ਅੱਸੂ 5. 

ਅਰਥ-ਸ਼ਰੀ ਗੁਰ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਵਲਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਮਸਕਾਰ 

ਕਰਦਾ ਹਾਂ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ (ਪਰਜਾ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ) ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ (ਹਿਤ) ਤੁੱਛ 

ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ (ਬਲਵਾਨ ਤੇ) ਉੱ ਚੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । 

[ਦਸਮ ਗੁਰ ਰੂਪਕ] __ 
ਕਬਿੱਤ॥ ਦੇਨ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਪ੍ਰਹਨਾਦ ਕੌ ਲਖਮੋ ਸੁ ਦੈਤ, ਦੈਤ ਕੇ ਬਿਦਾਰਿਬੇ 

ਕੋ ਰੂਪ ਨਰਸਿੰਘ ਕੋ । ਹਾਰ ਦੇ ਬਲੀਨ ਕੌ ਜੁਹਾਰ ਲੋ ਬਲੀਨ ਕੋ ਹਤਨ 

ਲੈਕ ਪਤਿ ਰਨ ਰਾਮ ਨਰਸਿੰਘ ਕੋ।ਕੁਪਿਤ ਕੁਪਤ ਪੁਰਿ ਕਰੇ ਹੈ' ਕੁ ਪਡਿ 

ਕੂਟ, ਹੇਰਿ ਹਰਿ ਹਹਿਰੇ ਜਿਉਂ ਹੇਰਿ ਮ੍ਰਿਗ ਸੰਘ ਕੌ । ਤੈਸੇ ਤੇਜਤਰ ਤੇ 

ਤੁਰਕ ਤਰੁ ਤੋਰਨ ਕੋ ਜਗ ਮੈਂ ਜਨਮ ਭਯੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੋ ॥੩੮॥ 

[ ਪ੍ਰਹਲਾਢ=(ਯੁਸ਼ੀ) ਅਨੈਂਦ [ਸੈਸ:9 ਪੂਹੂਦ] । ਰੰ ਦਿ 
| ਪ੍ਰਹਲਾਦ=ਇਕ ਭੁਗਤ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਹ੍ਰਿਨਕਸ਼ਜਪ ਦੈੱਤ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ; ਪਰ 

| ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਭਗਤ ਸੀ । 

ਲਖਜੋ=ਦੇਖਕੇ । ਸੁ=ਚੈਗੇ, ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਵੱਡੇ; ਲਹੁਤੇ । 

ਦੈਤ=ਦੈਤਜ-ਕਸ਼ਟ । __ [ਸੈਸ:; ਧਾਤੂ-ਦੀ=ਕੱਟਣਾ । 

ਦਿਤਿ=ਕੱਵਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ, ਭਾਵ ਦੂਖ, ਕਸ਼ਟ] । 

ਦੈਤ=ਰਾਖਸ਼ (ਅ) ਦੇਂਦੇ ਸਨ । 
ਰ ਕਰਣਾਂ | ਨਰ ਸਿੰਘ=ਨਰਸਿੰਹ ਅਵਤਾਰ । 

ਬਲੀਨ=ਬਾਲੀ ਨੂੰ । ਬਾਲੀ ਕਿਸ਼ਕਿੰਧਾ ਦਾ ਬੈਦਰ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਸੂਗ੍ਰੀਵ ਦਾ | 

ਵਡਾ ਭਰਾ ਤੇ ਅੰਗਦ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ 

| ਸੀ । ਬਾਲੀ“ ਨ=ਨੂੰ] । (ਅ) ਬਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ । [ 

ਜੁਹਾਰ=ਨਮਸਕਾਰ । | 

` | ਬਲੀਨ=ਸੁਗ੍ਰੀਵ [ਬਾਲੀ“ ਈਨ=ਜੋ ਬਾਲੀ ਦੀ ਈਨ ਮੰਨੇ ਸੋ ਸੀ-ਸੂਗ੍ਰੀਵ] | 
(ਅ) ਬਲਵਾਨਾਂ ਤੌਂ । ( ਏ) ਰਾਖਸ਼ । ਭਾਵ ਕੁਭ | 

ਆਦਿਕ ਬਲੀਆਂ (ਰਾਖਸ਼ਾਂ) ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਂਸੇ ਦੇ ਭਰਾ | 

ਰਾਖਸ਼ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਭੀਖਨ ਤੋਂ ਅਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਈ । $ 

[ ਲੈਕਾ ਪਤਿ=ਲੀਕਾ ਪਤੀ; ਰਾਵਨ । ਰਾਮ=ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ । | 

ਨਰਸਿੰਘ=ਨਰ ਸ਼ੇਰ; ਸ਼ੇਰ ਨਰ; ਬਲੀ ਸ਼ੇਰ । ] 

ਕੁਪਿਤ=ਗੁੱਸੇ ਹੋਏ । [ਸੈਸ:; ਕੁਪਿਤ] । ਰ੍ [ 

੨੬ ਸੈਂਖੇਪ ਹੈ । ਕੁਰੁ-ਪਤਿ=ਕਰੂ ਨਾਮੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ | 

ਰਾਜੇ । ਭਾਵ-ਕੇਰਵ । ਕੁਰੁ ਰਾਜ; ਕੁਰੂ ਰਾਜਾ ਕੁਰੁਪਤਿ=ਦਰਯੋਧਨ | 

| ਦੀ ਬੀ ਅੱਲ ਹੈ ਜੋ ਕੈਰਵਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ । (ਅ) ਕੁਪੱਤੇ ਲੜਾਕੇ । | 

(60 ੍ ਇਟ! 



, 

1 

___ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੩੦੪) ਰਾਸਿ੧। ਸੰਸੂ ੧, 

ਕੁਪਤਿ=ਕੁ--ਪਤਿ=£ਿ ਪਤੀ=ਗਜਾ, ਭਾਵ ਕੈਸ 
(& 4. 

ਸਿੰਘ=ਸ਼ੇਰ । ਝੋਸੇ ਤੇਜ ਤਰ ਤੈ=ਰਸ ਤਜ ਤੇ ਤਰ 
ਮੁਰਾਦ ਹੈ:-ਨਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਾਂਡੂ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ | 
ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਤੇਜ ਵਾਲਾ ਹੈ। | 

ਤੁਰਕ ਤਰੁ=ਤੁਰਕ ਬ੍ਰਿੱਛ-ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਰੂਪੀ ਬ੍ਰਿੱਛ ਨੂੰ । | 
ਚਨਮ=ਅਵਤਾਰ । 

ਅਰਬੋ-ਪੁਹਲਾਦ (ਭਗਤ) ਨੂੰ ਵਡੇ ਕਸ਼ਟ ਵਿਚ ਦੇਖਕੇ ( ਕਸ਼ਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ) ਦੈਂਤ ਢੇ 
ਨਾਸ਼ ਕਰਨੈ (ਅਰ ਪੂਹਲਾਦ ਨੂੰ) ਅਨੰਦ ਜਣੇ ਲ ਲਈ ( ਜੈਸੇ) ਨਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੂਪ 
(ਹੋਇਆ ਸੀ,) ਬਾਲੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦੇਕੇ; ਸੁਗ੍ਰੀਵ ਤੋ ਨਮਸਕਾਰ ਲੈਕੇ ਰਣ ਵਿਰ 
ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਰਾਮ ਜੀਕੂੰ ਸ਼ੇਰ ਨਰ ( ਸੀ) ) ਜਿਵੇਂ ( ਭਰਦੇ ਹਨ ) 
਼ੈਰ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਮ੍ਰਿਗ (ਤਿਵੇਂ) ਡਰੇ ਸਨ ( (ਸਾਰੇ) ਕਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ( ਜਿਸ ਨੇ ) ਕੈਰਵਾਂ 
ਤੇ ਕ਼ੋਧ ਕੀਤਾ (ਤੇ ਕੌਸ ਕੱਸ ਵਰਗੇ) ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕੀਤ) _ ਤਿਵੇਂ (ਹੀ; ਪ੍ਰੰਤੂ) ਵਧੀਕ 
ਤੇਜ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਅਵਤਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ (ਇਸ) ਜਗਤ ਵਿਰ 
ਤੁਰਕਾਂ (ਦੇ ਰਾਜ ਰੂਪੀ) ਬ੍ਰੱਛ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ । 

ਭਾਵ-ਇਸ ਵਿਚ ਬੀ ਸਤਿਜੁਗ ਦਾ ਨਰਸਿੰਘ, ਤ੍ਰੇਤੇ ਦਾ ਰਾਮ; ਦੁਆਪਰ ਦਾ ਕਿਸ਼ਨ 
ਤਏ ਅਵਤਾਰ ਗਿਣ ਕੇ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਕਾਰ ਗੁਣ ਕਥਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 
ਉਪਕਾਰ ਨਾਲ ਸਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇਂਦੇ ਹੋਏ ਕਵਿ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੇਜ ਤਰ 
ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ ਵਾਲਾ ਅਵਤਾਰ ਕਬਨ ਕਰਦੈ ਹੋਏ ਅਪਣੀ ਇਸ਼ਟਾਪਤੀ ਦਾ । ਸਬੂਤ ਦੇਂਦੇ ਹਨ । 

ਮੱਚ ਅਬਿਲ= ( ਉ) ਬਲੀਨ=ਰਾਖਸ਼ਸ । ਭਾਵ ਵਿਭੀਖਨ ਗਾਖਸ਼_ ਤੋਂ ਨਮਸਕਾਰ 
ਲਈ ਕੁੰਭਕਰਨ ਅਦਿ ਰਾਖ਼ਸਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦੇਕੇ । (ਅ) (ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿਚ ਧਨਖ 
ਤੋੜਕੇ) ਹਾਰ ਦਿਤੀ ਬਲੀ ਰਾਜਿਅੰ ਨੂੰ ਤੇ (ਜੁਮਹਾਰ=) ਜੋ ਹਾਰ ਸੀ ਸੁਧੰਬਰ ਦਾ ਸੋ ਲੀਤਾ 
ਬਲੀਨ ਤੋਂ (ਸੀਤਾ ਤੇ । ਬਦ ਹਿਕ ਮਤ ਲੀ ਰਬ ਉਰ 
ਦੇਕੇ ਬਲਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਮਸਕਾਰ ਲੋਕੇ ਜਿਵੇਂ" 

੩. ਦਯ ਬੀ_ ਕੀ ਗਿਆਨੀ _ਦਸਮੇਂ`_ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਲ 
ਕ਼ੋਧੀ ( ਵੈਰੀਆਂ ) ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਗੁਸ ਸਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ) ਝੂ 

ਬੇ ਵੱਚਤ (ਉਹ) ਪੀ ਪਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ) ਦੇਖਕੇ ਹੁਣ (ਮਲੈਲ 4 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੩੦੫) -ਗਸਿ ₹। ਅੰਜੂ ੧, 

ਭਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਹਰਨ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ । ਤੀਜੀ ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ ਕਈ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਵਲ 
ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪੁਕਰਣ ਵਿਰੁਧ ਹੈ । ਅਰਥ ਇਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, (ਕੁ--ਪਤਿ=ਪਰਬਤ--ਪਤੀ 
ਭਾਵ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ) ਗੁੱਸੇ ਹੋਕੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਪੁਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੜੇ ਕਰਕੇ ਬੇਪਤੇ ਕਰ 
ਦਿਤਾ; (ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ) ਦੇਖਕੇ ਓਹ ਹੋਛੇ ਇਉਂ ਭੈ ਭੀਤ ਹੋਏ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਹਰਨ, 
ਅਥਵਾ ਕੂੜੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਹੋਕੇ ਬੇ ਪਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । 

[ਚਰਿੱਤਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ] 

ਸ੍ਰੈਯਾ॥ ਰਸ ਬੀਰ ਭਰੇ, ਜਨ ਧੀਰ ਕਰੇ, ਬਹੁ ਪੀਰ ਹਰੇ, ਭਵ ਵੈਧਨ ਕੇ 
ਸੁਖ ਮੂਲ ਭਲੋ, ਅਨਕ੍ਰਲ 'ਢਲੋ, ਰਿਪੁ ਸੂਲ ਮਿਲੋ, ਅਘਕੈਦਨ ਕੋ । 
ਸਿਖ ਪਾਠ ਹਿਲ, ਦੁਖ ਦੋਖ ਦਲੋ, ਕਰਿ ਕਾਜ ਚਲੇ ਸ ਅਨੌਦਨ ਕੇ । 
ਅਤਿ ਮਿੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਿੱਤਰ ਚਰਿੱਤ੍ਰਤਿ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੰਦਨ ਕੋਂ॥੩੯॥ 

[ ਰਸ ਬੀਰ=ਬੀਰ ਰਸ । __ਜਨ=ਦਾਸ । ਭਵ=ਸੈਸਾਰ । ਜਨਮ 
ਭਲੇ=ਚੈਗੇ ਓੰਗ ਨਾਲ । ਸੁਹਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰ੍ 
ਅਨਕੂਲ=ਜੋ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ ਸੇ ਅਨਕੂਲ । ਜੋ ਸਦਾ ਹਿਤ ਕਰੇ ਸੈ ਅਨਕੂਲ । 

ਸੋ ਪਅਨਕੂਲ ਢਲੇ” ਦੇ ਦੇ ਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ । ( ਉ ) ਗੁਰੂ ਜੀ 
ਦਾਸਾੰ ਦੇ ਸਦਾ ਅਨਕੂਲ ਹਨ ਅਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਨਾਲ ਢਲੇ 
ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਸਦਾ ਹਿਤ ਵਿਚ ਹਨ । ( ਅ ) ਜੋ ਸਿਖ | 

ਅਘ=ਪਾਪ । ਕੈਦਨ=ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ । | 
ਲੈ=ਹਿਲਣਾ, ਗਿੱਝਣਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। (ਅ) ਸਿਖ ਪਾ“ਠਹਿਲੇ; | 

ਇਉਂ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਰਥ ਭੀ ਕਰਦੇ ਹਨ-ਜੋ ਸਿੱਖ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ | . 
___ ਆਕੇ ਠਹਿਲੇ=ਨਹਿਕੇ ਅਰਥਾਤ ਲਗੇ)ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਖ ਦੋਖ ਦਲ ਦਿੱਤੇ 
ਮਿੱਤ੍=ਰਿਤ੍ਰੀ ਵਾਲੇ, ਪਜਾਰ ਵਾਲੇ । 
ਬਚਿਤ੍ਰ=ਅਨੋਖੇ, ਅਸਚਰਜ ਵਿਚ ਪਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ । | 
ਚਰਿੱਤ੍ਰਤਿ=ਚਰਿੰਤਹਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ । ਰ੍ | ' 
ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੰਦਨ ਕੇ==਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸੁੱਤ੍ਰ ਦਸਮ ਗੁਕੂ ਜੀ। ] 

ਅਰਥੋ-ਬੀਰ ਰਸ ( ਨਾਲ ) ਭਰਪੂਰ ਹਨ, ( ਆਪਣੇ ) ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ( ਦਾਨ ) ਕਰਨ 

# ਇਹ ਸ੍ਰੈਯਾ ਐੱਗੇ ਰੁਝ ੧ ਅੰਸੂ ੧ ਅੰਕ ੨੨ ਵਿਚ ਬੀ ਆਵੇਰਾ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੩੦੬) ਰਾਸਿ ੧। ਆ ੧. 

ਵਾਲੇ ਹਨ, (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆੰ) ਅਨੇਕਾਂ ਪੀੜਾਂ ਤੇ ਮੈਸਾਰ ਦੇ ਫੌਧਿਆੰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਹਨ । ਸੁਹਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ (ਨਾਲ ਸਾਰੇ) ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਹਨ, ਅਨਕੂਲ ਹਨ (ਤੇ ਦਾਸਾੰ ਉੱਤੇ) 
ਪਸੀਜਣ ਵਾਲੇ ਹਨ । (ਪੂਜਾ ਦੇ) ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀੜਾ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ 

ਪੁੱਟ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਹਨ । (ਜੋ) ਸਿੱਖ (ਬਾਣੀ ਦੇ) ਪਾਠ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ (ਉਹਨਾਂ 

ਦੇ) ਦੇਖਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਲ ਸਿੱਟਣ ਵਾਲ਼ੇ ਹਨ (ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤ) ਕਾਰਜ 
ਨਾਲ਼ ਸੁਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਡਾਂਢੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਪਵਿਤ੍ਰ ਤੇ ਅਸਚਰਜ ਚਰਿੱਤ੍ਰਾਂ ਵਾਲੇ 
ਹਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤ (ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ) । 

ਸ੍ਰੈਯਾ ॥ [ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਬਾ] 
ਬਿਤਿਦਾ ਚਿਤਕੀ,ਨਿਤਦਾ ਬਿਤਕੀ, ਹਿਤਦਾ ਕਿਤਕੀ,ਸਨਿਹੈਤ ਜਗੋ। 
ਸ਼ਰਧਾ ਗੁਰ ਕੀ ਸੁਧਿਦਾ ਉਰਕੀ, ਹਰਤਾ ਜਰਕੀ, ਸਖ ਪੁੰਜ ਜਚੀ । 
ਸਭਿ ਸਾਰ ਮਥਾ, ਘਿਿਤ ਲੀਨ ਜਥਾ, ਇਹ ਚਾਰੁ ਕਥਾ, ਅਜਰ/ਨਜਰੀ। 
ਗੁਨ ਬ੍ਰਿੰਦ ਗੁਬਿੰਦ ਮ੍ਰਿਗਿੰਦ ਮੁਕੋਦ ਅਨੰਦਕ ਚਾਰ ਜਰਾਉਜਰੀ”ਂ॥੪੦॥ 

[ ਥਿਤਿ=ਟਿਕਾਉ, ਠਾਹਰ । [ਸੈਸ:, ਸਿਥਤਿ] | 
ਨਿਤ ਦਾ ਬਿਤ ਕੀ=ਨਿਤ ਬਿਤ ਕੀ ਦ=ਨਿਤ ਗੁਣ ਵਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਦਾਤੀ, 

ਭਾਵ ਨਾਮ ਧਨ ਦੀ ਦਾਤੀ । (ਅ) ਸਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਦੇਲਤ ਦੀ, 
ਭਾਵ ਮੈਸਾਰਕ ਪਦਾਰਬਾਂ ਦੀ । [ ਸੈਂਸ:, ਨਿਤਜ । ਵਿਤ੍ਰੋ] । 

| ਹਿਤ ਦਾ ਕਿਤਕੀ=ਹਿਤ ਕਿਤ ਕੀ ਦ=ਕੀਰਤਨ ਭਗਤੀ ਦੀ ਦਾਤੀ । | 

__ ਦਾੜੀ । ਕਿਤ ਦਾ=ਅਰੋਗਤਾ ਦੀ ਦਾਤੀ । ਕਿਤਕੀ=ਅਰੋਗਤਾ ਕਥਨ 
ਵਾਲੀ । [ਸੈਸ:, ਕਿੜ-ਧਤੂ ਹੈਵਚਕਿਤਸਾ ਕਰਨੀ]। _ 

ਹੈਤ=ਅਹੈਤਾ । ਜਰੀ=ਸਾੜਨ ਵਾਲੀ । ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 
ਸੁਧਿਦਾ=ਸੁੱਧਤਾ ਦਾਤੀ, ਸਫਾਈ ਦੇ ਫ਼ਾਲ਼ੀ ! ਉਰ=ਦਿਲ ਦੀ। _| 
ਜੁਰ=ਤਾਪ, ਮੁਰਾਦ ਤ੍ਰੈ ਤਾਪਾਂ ਤੋਂ ਹੈ।' 
ਸੁਖ ਪੁੱਜ ਜਰੀ=ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਬਣਿਆਂ ਜ਼ਰੀਬਾਦਲ ਹੈ [ ਫਾ:, ਜ਼ਰੀ 

=ਸੋਨੈ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਸ਼ੈ, ਜ਼ਰੀ ਬਾਦਲਾ] । 
(ਅ) ਜਰੀ=ਜੜੀ=ਜੜੀ ਬੂਟੀ, ਭਾਵ ਔਸ਼ਧੀ । 
ਸੁਖ ਪੁੰਜ ਜਰੀ=ਸਾਰੇ ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ । 

_. ਮਥ=ਰਿੜਕਕੈ । ਪ੍ਰਿਤ=ਪਿਊਂ । ਚਾਰੁ=ਮੁੰਦਰ । ] 

“ਇਹ ਸ੍ਰੈਯਾ ਬੀ ਔਂਗੇ ਜਾਕੇ ਰੱਤ ਪਹਿਲੀ ਅੰਲੂ ੧ ਅੰਕ ੨੩ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ । 



ਸ਼੍ਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੩੦੭) ਰ੍ ਰਾਸਿ ੧। ਅਸੂ ੧. 

| ਅਜਰਾ=ਜੋ ਕਦੇ ਕੁਮਲਾਵੇ ਭਾਵ ਵਿਗੜੇ ਨਹੀਂ । ਸਦਾ ਇਕ ਰਸ ਰਹੇ । | 
| ਨ ਜਰੀ=ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਨਾ ਆਵੇਂ । (ਅ) ਅਜਰ ਨੂੰ ਜਰ (ਲੈਣਾ 

ਸਿਖਾਲਣ ਵਾਲੀ) । (ਏ) ਇਹ ਕਥਾ ਅਜਰ ਵਸਤੂ ਨਗੀਂ; 
ਜਰੀ _ਜਾਣ_ਵਾਣਲੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਕੇ ਸ਼੍ੋਤਾ ਇਸਨੂੰ 
ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝੇਗਾ ਤੇ ਕ੍ਿਤਾਰਥ ਹੋਵੇਗਾ। _(ਸ) ਇਸਨੂੰ 
ਜਰਨਗੇ ਅਜਰ ਨੂੰ ਜਰ ਲੈਣ ਦੇ ਸੁਭਾਵ ਵਾਲੇ (ਪ੍ਰੇਮੀ) । 
(ਹ) ਅਜਰਾ=ਜੈਗਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ । ਨਜਰੀ=ਨਜਰੋਂ ਲੰਘਿਆ; 
ਪਰਖਿਆ ਹੋਇਆਂ । (ਕ) ਅਜਰ=ਮੁੱਲ । ਅਨਜਰੀ=ਬੇਕੀਮਤ 
ਅਮੋਲਕ । [ਅ> ਅਜਰ=ਉਜਰਤ; ਕੀਮਤ ] ੍ 

ਢਾਰੁ=ਸ਼ੈਂਦਰ। _(%) ਗਹਿਣਾ । _ਅਨੰੰਦਕ ਚਾਰੁ ਜਰਾਉ ਜਰੀ=ਅਨੰਦ | 
1 ` ਦਾਇਕ ਗਹਿਣੇ ਦੀ ਜੜਤ ਜੜੀ ਹੈ । 
[ ਜਰਾਉ=ਜੜਤ । ਜਰੀ=ਜੜੀ ਹੋਈ ਹੈ 

ਅਰਥ-(ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਬਾ) ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉ ਦੇਣ ਵਾਲੀ; ਨਿਤ ਧਨ (ਨਮ) ਦੀ ਦੀ 
ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਭਗਤੀ ਦੀ ਦਾਤੀ ਹੈ (ਤੇ ਜਿਸਦੇ) ਸੁਣਨ ਨਾਲ਼ ਹਉਮੈਂ ਸੜ ਜਾੰਦੀ ਹੈ । 
ਸਤਿਗੂਰਾਂ (ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ) ਸ਼ਰਧਾ (ਅਤੇ) ਰਿਦੇ ਨੂੰ ਸੁੱਧਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤ੍ਰਆਂ) 
ਤਾਪਾੰ ਦੇ ਹਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਰੇ ਸੁਖਾ ਦੀ ਔਖਬੀ ਹੈ । ਇਸ (ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ) ਮੁੰਦਰ ਕਥਾ 
(ਵਿਚ) ਸਾਰਾ ਤੱਤ ਰਿੜਕਕੇ (ਲੈ ਲੀਤ ਗਿਆ ਹੈ) ਜਿਵੇਂ ਘਿਉ (ਕੱਢ) ਲਈਦਾ 
(ਹੈ), ਇਹ (ਕਥਾ ਹੈ) ਇਕ ਰਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਕਦੇ ਬੁੱਢੀ ਨਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ” (ਸਹੀ 
ਗੁਰੂ) ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਦੇ ਸਾਵੇ ਗੂਣਾਂ (ਫੂਪੀ ਰਤਨਾ) ਦੇ (ਮਾਨੋ) ਅਠੈਦ 
ਦਾਇਕ ਗਹਿਣੇ ਦੀ ਜੜਤ ਜੜੀ ਹੈ। 

, ਯਗਗਲਲ, ========= ਅਲ ਅਲ ਲਨ, ਅਮਨ 

____ਂਪ੍ਰਿਤ ਢਾ ਰੂਪਕ-ਅਜਰਾ ਨਜਰੀ=ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਖੈਨ੍ਹ ਦੇਂਦਾ ਹੈ । ਦੂਧ ਦਹੀਂ 

ਮੱਖਣ ਛੇਤੀ ਖਰਾਬ ਹਂਦੇ ਹਨ; ਪਰ ਪਿਉ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੰਦ ਤਿਵੇਂ ਵਿਹ ਕਥਾ 'ਜਰਾ 
ਤੀ ਘਿਊ ਪਰ ਇਹ 
ਕਬਾ (ਅਜਰਾ“-ਨ=) ਅਜਰ ਨਹੀਂ; ਨਾਂ ਪਝਣੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ) ਸਗੋਂ ̀ਜਰੀ-ਪਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, 
ਭਾਵ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵੇਗੀ । 



੧. ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਵਾਲੀ । ੭, ਤ੍ਰੈ ਤਾਪ ਹਰਤਾ (ਦੂਖ ਨਾਸ਼ਕ) ! 
੨. ਨਿੱਤਯਧਨ ਦੀ ਦਾਤੀ । ੮. ਸੁੱਖੀਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਰੂਪ । 
੩, ਕੀਰਤ (ਭਗਤੀ) ਦੀ ਦਾਤੀ । ੯. ਅਜਰ ਨੂੰ ਪਚਾ_ ਦੇਣ ਵਾਲੀ । 
੪. ਸਚੈ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਵਾਲੀ । ੧੦, ਬ੍ਰਿੰਦ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਦਾਤੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 
੫. ਸਤਿਗੁਰਾੰ ਵਿਚ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਦਾਤੀ । ਕਰਕੇ ਪਆਨੰਦਦਾਯ” ਮੁਕਤੀ 
੬. ਦਿਲ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਦੀ ਦਾਤੀ । ਦੀ ਦਾਤੀ । 
ਏਹ ਦਸੇ ਗੁਣ ਦਸਾਂ ਗੂਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਵਿਚ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਾਤੀ ਹੈ । 

[ ਖਾਲਸਾ-ਕਲਪ ਬ੍ਰਿੱਛ ਦੇ ਰੂਪਕ ਵਿਚ ] 
ਕਬਿੱਤ ॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜਗਤ ਪਤਿ ਜਗਤ ਸਦਨ ਮਾਂਝ ਹਿੰਦਵਾਨ ਅਜਰ 
ਬਿਰਾਜਬੋ ਕੀ ਲਾਲਸ॥ਸੂਰਤਣ ਬੀਜ ਤੇ ਅੰਕੂਰ ਭਯੋ ਮਹਾਂ ਜੁੱਧ ਐਮ੍ਰਿਤ 
ਕੌ ਦੇਨਿ ਤੁਚਾ ਬ੍ਰੱਧਤਿ ਨਿਰਾਲਸਾਂ । ਸਦਗੁਨ ਦਲ ਤੇ ਸਦਲ ਭਏ ਭੂਪ 
ਭਾਲ; ਤਜਨ ਕੁਸਮ ਫਲ ਗਯਾਨ ਤਤਕਾਲਸਾ । ਪਰ ਮਤ ਕਾਲਸਾ 
ਦਰਿੱਦ੍੍ ਖਲ ਦਾਠਸਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰਿ੧ ਘਾਲਸ' ਕਲਪਤਰ ਖਾਲਸਾਂ ॥੪੧॥ 
[ ਪਤਿ=ਮਾਲਕੇ । _(ਅ) ਪਤ=ਇੱਜ਼ਤ । ਸਦਨ=ਘਰ 1 ਹ - 
ਹਿੰਦਵਾਨ=ਹਿੰਦ ਦੇ ਓਹ ਵਾਸੀ ਜੋ ਹਿੰਦ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਵਤਨ ਅਪਣੋ ਧਰਮ 

ਅਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਥਾਉਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਪੁਰਾਤਣ ਸ੍ਹੰਦੇਸ਼ੀ ਸੱਤਜਤਾ ਦਾ ਮਾਣ 
ਰਖਦਾ ਹੈ । ਹਿੰਦੀ ਯਾ ਹਿੰਦੂ । 

ਅਜਰ=ਜਿਸਨੂੰ ਬੁਫੇਪਾ ਨਾ ਆਵੇ । ਸਦਾ ਪੂਫੁਲਜਤ । ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਤੇਜ, 
ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇ ਹਸਤੀ ਸਦਾ ਰੰਹੇ। _(ਅ) ਅਜਰ ਦਾ ਅਰਬ ਵਿਹੜਾ ਬੀ 
ਹੈ) ਉਹ ਬੀ ਏਥੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ । 

| ਬਿਰਾਜੰੇ=ਵਸਉਣਾ । ਵਸਦੀ ਰਖਣਾ । 
[ ਲਾਲਸਾ=ਇੱਛਮ ਚਾਹਨਾ ਤੁਚਾ=ਚਮੜਾ; ਛਾਲ । 

ਝਿੱਛ ਦੇ ਮੁੱਢ ਉੱਤੇ ਜੋ ਛਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਚਾ ਆਖਦੇ ਹਨ । 
ਰ [ਸੈਸ: ਤ੍ਰਚ] ਬੁੱਧਤ=ਵਧਦਾ ਹੈ 
ਨਿਰਾਲਸਾ=ਨਿਰ:-ਆਲਸਾ=ਆਲਸ ਤੋਂ ਹੀਣਤਾ । ਸ਼ੀਪ੍ਰਤਾ; ਛੇਤੀ । 

| ਸਦਗੁਣ=ਮ੍ਰੈਸ਼ਟ ਗੁਣ; ਦੈਂਵੀ ਗੁਣ, ਸਤਿ ਸੰਤੋਖ ਆਦੀ । 
ਦਲ=ਪੱਤੇ । ਸਦਲ=ਸ--ਦਲ । 4੬ ।( ਫੌਜਾਂ ਸਸੇਤ । 

ਹੈ ਜਾਵੇ । ਕਵੀ ਜੀ ਦਾ ਭਾਵ; ਜਿਸਨੂੰ ਭਜਨ ਰੂਪੀ ਫੁਲ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, 
ਉਸਨੂੰ ਗਸਾਨ ਵਲ ਛੇਤੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । 

| 

ਹ [ਅਸ | 
੭ ਨਰ" 

| ਪਰ ਮਤ=ਪਰਾਯਾ ਮਤ=ਓਹ ਮਤ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਓਪਰਾ ਕਰ ਦੇਵੇ । | 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਂਪ ਸੂਰਜ। ____( ੧੩੦੯) ਰਾਸਿ ੧। ਸੂ ੨, 

(ਅ) ਓਹ ਮਤ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੇ ਓਪਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਯਾ ਹੋਵੇ । [ 
ਕਾਲਸਾ=ਕਾਲ ਵਰਗਾ; ਮੌਤ ਸਮਾਨ । ਖਲ=ਦੁਸ਼ਟ । | 
ਦਾਲਸਾ=ਦਲਨ ਵਾਲਾ । [ 

| 
| 

1 ਪ੍ਰਤਾਪ=ਤੇਜ । ਪੂਤਾਪ ਰਿਪੁ=ਵੈਰੀਆੰ ਦੇ ਤੇਜ ਨੂੰ ( ਅ) ਪੂਰਪ੍ਰਜਾ (ਪੂਜਾ ਦਾ 
| ਮੈਖੇਪ) । ਤਾਂਪ=ਕਲੇਸ਼ । ਪ੍ਰਤਾਪ ਰਿਪੁ=ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਕਲੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 
| ___ ੈ ਰੀਆੰ ਨੂੰ । 
( ਪਾਲਸਾ=ਘਾਲਣ ਵਾਲ) ਨਾਸ਼ ਕਰਤਾ । ਕਲਪ ਤਰੁ=ਕਲਪ ਬ੍ਰਿੱਛ । 

ਅਰਥੋ-(ਖਾਲਸਾ ਰੂਪੀ ਕਲਪ ਬ੍ਰਿਛ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਆਦਿ ਦਾ ਰੂਪਕ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਨ:-) ਜਗਤ 
ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ (ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ) ਨੂੰ ਜਗਤ (ਰੂਪੀ) ਘਰ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀਆਂ 
ਸਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਵਸਾਉਣ ਦੀ “ਲਾਲਸਾ” (ਸਫੁਰਣ) ਹੋਈ, (ਇਸ ਫੁਰਨੇ ਤੋ 
“ਸੁਰਮਤਾ” (ਦਾ ਬੀਜ ਬਣਿਆਂ, ਇਸ ਬੀਜ ਤੋਂ) ਮਹਾਂ ਜੱਧ (ਰੂਪੀ) ਅੰਗੂਰ ਵੁੱਟਿਆ 
(ਜੋ) ਅੰਮਰਤ ਦੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਹੀ ਛਾਲ ( ਸਮੇਤ ਪੇੜ ਹੋ ) ਵਧਿਆ; ( ਇਸ ਨੂੰ ) 
ਸ੍ਰਸ਼ ਦੈਵੀਗੁਣ (ਰੂਪੀ) ਪੱਤੇ ਪਏ ਤੇ “ਦਲਾਂ ਸਮੇਤ ਰਾਜੇ” ਤਾਲ ( ਲਾਗੇ ), ਬੇ 
ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਤੇ ਸ਼ੀਘਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਗਜਾਨ ( ਇਸ ਨੂੰ ) ਵਲ ( ਪਿਆ), 
ਇਹ ਖਾਲਸਾ (ਰੂਪੀ) ਕਲਪ ਬ੍ਰਿੱਛ (ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਲਹਿ ਲਹਿ ਕਰ 
ਰਿਹਾ ਹੈ); ਪਰਾਏ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਮੁਖ) ਮਤਾੰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਵਾਂਛੂ ਹੈ; ਦਲਿੱਦ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ 
ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਾ ਹੈ; (ਤੇ ਪਰਜਾ ਦੇ) ਫੋਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। 

ਹੋਰ ਅਰਥ-ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ (ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ) ਨੂੰ ਜਗਤ ਘਰ ਦੇ ਵੇਹੜੇ 
(ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ) ਵਿਚ (ਖਾਲਸਾ ਕਲਪ ਬ੍ਰਿੰਛ) ਲਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਈ । ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਅਰਬ 
ਸ਼ਾਰਵ ਭੌਮਿਕ ਖਾਲਸ' ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰਦਾ ਹੈ । 

[ਖਾਲਿਲੇ ਦੇ ਤੇਜ ਦਾ ਰੂਪਕ] 
ਕਬਿੱਤ॥ਪਾੜੇ ਸੇ ਪਠਾਨ ਹੋਤਿ ਸਸੇ ਸੂਬੇ ਊਕਸੇ ਨਾ ਕਾਬਲੀ ਕੁਰੈਗ ਆਰੀ 
ਠਹਿਰ ਸਕੇ ਨਹੀਂ । ਰੋਝ ਰਜਪੂਤ ਹੈ ਵੌਖਾਂੜ ਸੇ ਮਲੋਛ ਬਹੁ ਬਿਚ਼ਰੇ 
ਬਰਾਹ ਜਯੋ' ਬਲੋਚ ਕਜੋ ਜਕੈ ਨਹੀ।ਮੁਗ਼ਲ ਮਤੋਗ ਮਾਰ ਗਾਜਤਿ ਸੈਤੋਖ 
ਸਿੰਘ ਸੱਯਦ ਸਯਾਲ ਹ੍ਰੋ ਸਮੁਖ ਸੋ ਤਕ ਨਹੀਂ। ਤੁਰਕਨ ਤੇਜ ਤਾਮਾ ਤੋ 
ਲਗ ਤਰੋ ਈ ਤਰੈ ਖਾਲਸਾਂ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੌ ਲਗ ਛਕੈ ਨਹੀਂ ॥ ੪੨॥ 

[ ਪਾੜ੍ਹੇ=ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਚਿੱਟੇ ਚਿੱਤਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹਿਰਨ । ] 
| ਸਸੇ=ਸਹਿਆ । [ਸੈਸ: ਸ਼ਸ਼ਿਨ੍ ] 
ਸੂਬਾ=ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੋ ਦੇ ਇਕ ਮਿਬੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹਾਕਮ । 
ਊਕਸੈਂ=ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ; ਉਭਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਭਾਸਰਦੇ ਨਹੀਂ । 
ਕਾਬਲੀ=ਕਾਬਲ ਵਾਸੀ; ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਅਫ਼ਜ਼ਾਨ ਤੋਂ । | 

ਨਕ 

28 



ਬੀ ਗਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ (੧੩੧੦) ____ਰਸਿ੧।ਅੰਸੂ੧, 
ਕਰੈਗ=ਹਰਨ, ਬਦਾਮੀ ਚੋਗ ਦਾ ਹਰਨ। __ | 

ਰੋਬ=ਨੀਲ ਗਾਇ। __ ਬੈਖੜ=ਬਾਰਾਂ ਸਿੰਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ | 
ਸਿੰਗ ਬਾੜ ਦਾਰ ਯਾਂ ਝਾੜੀ ਵਾਂਡੂ ਹੋਣ । ਰ 

ਬਰਾਹ=ਸੂਰ । ਕਕੋ=ਕਿਯੋ; ਕਿਹੁ=ਕੁਛ । ਜ਼ਰਾ ਬੀ । 

- ਜਕੈ=ਹਨ ਕਰ ਸੇਂਕਣਾ) ਤੱਗ ਸੇੱਕਣਾ, ਅੜ ਸੌਂਕਣਾ । | 

| 

ਮਤੌਗ=ਹਾਬੀ । 
। ਸਯਾਲ=ਗਿੱਦੜ । [ਸੈਸ:; ਸ਼੍ਰਿਗਾਲ । ਪ੍ਰਾਕਿਤ, ਸਿਆਨਨ] । 
ਤਕੈ=ਤੇਂਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ । ਰ੍ 
ਤਾਮਾ=ਉਹ ਮਾਸ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਦੇਦੇ ਹਨ । 
ਤਰੋ ਈ ਤਜ਼ੈ=ਸਗਮਤ ਹੈ, ਤਰ ਬਤਰ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ । 
ਛਕੈ ਨਹੀਂ=ਖਾੰਦਾ ਨਹੀਂ; (ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਬੋਲਾ ਹੈ: ਛਕਣਾ=ਖਾਣਾ) । ] 

ਅਰਥੋ-ਯਲਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਰੂਪਕ ਵਿਚ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ:- 

(ਸ਼ੇਰ ਸਰੂਪ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ) ਪਠਾਣ ਪਾੜ ਵਾਂਡੂ (ਢਿੱਲੇ) ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; (ਤੇ) ਚ 

ਸੂਬੇ ਸਹੇ (ਵਾਂਡੂ ਐਸੇ ਦਬਕਦੇ ਹਨ ਕਿ) ਉਕਸੰਦੈ ਹੀ ਨਹੀਂ; (ਤੇ) ਕਾਬਲੀ (ਅਫ਼ਜ਼ਾਨ) 

(ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ) ਓਹ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੀ ਨਗੌਂ ਤੱਕ ਸਕਦੇ; (ਹੁਣ ਤਾਂ) ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਤੇਜ 

(ਰੂਪੀ ਤਨ ਦਾ) ਮਾਸ ਤਦ ਤਕ ਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੈ ਜਦ ਤਕ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਰੂਪੀ ਖਾਲਸਾ 
ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ । 

ਭਾਵ-ਕਵਿ ਜੀ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਸਲਤਨਤ 
ਸੀ, ਮੈਨਦਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ, ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜਾਗੀਰਾਂ ਜੋਬਨਾਂ ਵਿਚ ਸਨ । ਆਪ 

ਕੋਂਥਲ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਸਨ । ਖਾਲਸਾ ਆਪਣੇ ਆਦਰਸ਼ ਵਿਚ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਯਵਨ 
ਰਾਜ ਤੋਂ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੁਛ 

ਲਿਖਣਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਤੇਜ ਮੰਨਦੇ 
ਸਨ । ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਪਰ ਨਾਮਧ੍ਰੀਕ ਮੁਗ਼ਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਤੇ ਕਿਤੇ , ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਬ ਤੇ 
ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਸਨ ਜੇ ਸਭ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਬਕਦੇ ਸਨ । ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਧਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ 
ਰਿਆਸ਼ਤ ਕੈਂੱਬਲ ਦਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪੰਜਾਂਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਗ਼ਰਕ ਹੋ 
ਜਾਣਾ, ਖਾਨਾ ਜੈਗੀ ਤੇ ਭੋਗਰ ਗਰਦੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਤੇਜ ਨੂੰ ਅਪ ਭੋਂਬ 
ਲੈਣਾ ਇਹ ਹੋਣੀਆਂ ਅਜੇ ਵਰਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ; ਜਦੋਂ ਸ੍ਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਅਰੈਡਿਆ 
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ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੩੧੧) ਰਾਸਿ ੧।ਲੰਸੂ ੧, 

ਹੈ, ਅਜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ_ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੀਉਂਦੇ ਸਨ; ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮੇ ਦਾ 
ਰੂਪਕ ਬੈਨ੍ਹ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਛੋਦ ਵਿਚ ਸਰਬ ਸ਼ਿਰੋਮਣਿ ਲਿਖਦੇ ਹਨ । 
_ [ ਪੰਥ ਸ਼ਿਰੋਮਣਤਾ ] 
ਦੌਹਰਾ ॥ ਸਰਬ ਸ਼ਿਰੋਮਠਿ ਖਾਲਸਾ ਰਚਯੋ ਪੰਥ ਸੁਖਦਾਇ। 

ਇਕ ਬਿਨ ਰੀਦੇ ਧੂਮ ਤੇ ਜਗ ਮੈਂ ਅਧਿਕ ਸੁਹਾਇਾ ॥੪੩॥ 
'ਰਬੋ-(ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ) ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ` ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ (ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ) 

ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰਚਿਆ ਹੈ ਜੋ ਜਗਤ ਵਿਚ (ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ) ਸੁਹਣਾ ਲਗ ਚਿਗ ਹੈ 
(ਇਕ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਗਤ) ਰੌਦੇ ਧੂੰਏ (ਨੂੰ ਲਗ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ) 
ਇਕੋਂ (ਕੌਮ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ) ਬਿਨਾ ਹੈ । 

ਗਾਵ-ਪੰਜਾਬ ਖਾਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਸਲਤਨਤ ਅਪਣੇ ਤੇਜ ਵਿਚ ਹੈਸੀ ਜੋ ਅੱਸੀ ਹਜ਼ਾਰ ਵੌਜ 
ਮੈਦਾਨ ਜੈਗ ਵਿਚ ਇਕ ਦਮ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਪਾਰ ਕਿਤਨੇ ਛੋਟੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਤੇ 
ਚਾਜੇ ਬਣੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਘਰਾਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਹਨ ਤੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਤੇਜਕਵਿ 
ਛੀ ਨੂੰ ਦਿੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਸਰਬ ਸ਼ਿਹੋਮਣਿ ਹੈ; ਤੇਜ ਪੂਤਾਪ ਬਾਹੂ ਬਲ ਕਰਕੇਨਾਲ ਹੀ 
ਬੈਦਗੀ ਭਜਨ ਗ੍ਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਬਦਾ ਸੁਖਦਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਅਪਣੇ 
ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਠ. ਦੇ ਜਬ੍ਰੇ ਤੇ ਆਨ ਬਾਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਰੈਰ 
ਚੜਤ ਬੜ੍ਤ ਵਿਚ ਭੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਹਣਾ ਦਿਦਾਰੀ ਹੈ । ਪੱਛਮੀ ਲੋਕ ਰੰਦਾ ਧੂਆਂ (ਬਿਖਿਆ; 
ਤਮਾਕੂ) ਏਂਬੇ ਲਿਆਏ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਭ ਇਸ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਏ, ਪਰ ਖਾਲਸੈ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ 
ਛੋਹਿਆ; ਇਸ ਦਾ ਨਾ ਛੁਹਣਾ ਬੀ ਖਾਲਮੇ ਦੇ ਬਲ ਪ੍ਰਾਜ਼ਮ ਤੇ ਉੱਦਮ ਦਾ ਕਾਰਣ ਹੈਸੀ ਪਰ 
ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੈਸੀਅਤ ਕੌਮ ਬਚਣਾ ਬੀ ਇਕ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਗਲ ਹੈ । 

[ਪੰਥ ਜੋਗ ਨਮਸਕਾਰਾਂ] 
ਸੋਰਠਾ ॥ ਸ਼ੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਰੂਪ ਜਗਹਿ ਜੋਤਿ ਜਾਹਰ ਜਗਤ । 

ਪੰਜ ਸੁ ਪੰਥ ਅਨੂਪ ਕਰਿ ਬਦਨ ਰਚਿਬੇ ਲਗਤਿ ॥੪੪॥ 
1 ਜਗਹਿ=ਜਗ ਰਹੀ ਹੈ । ਅਨ੍ਪ=ਜਿਸ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੈਂਦਰ ।] 

ਅਰਥੋ- ਅਨੂਪਮ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ (ਖਾਲਸਾ) ਪੰਥ ਸਾਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ; (ਜਿਸ 
`__ ਦੀ) ਜੋਤ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਜਗਤ ਵਿਚ ਜਗ ਰਹੀ ਹੈ, (ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ) ਬੈਦਨਾ ਕਰਕੇ (ਮੈਂ 

__ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ) ਰਚਣ ਲਗਾ ਹਾੰ । ਰ੍ 
ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਪ੍ਰਥਮ ਰਾਸੇ “ਮੰਗਲਾ ਚਰਨ 

ਬਰਨਨੰ? ਨਾਮ ਪ੍ਰਬਮੋ ਅੰਸੂ ॥ ੧ ॥ ਰ੍ 
,'ਮਰਥ-ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ (ਨਾਮੇਂ) ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਸ ਦੇਂ ਪਹਿਲੇ ਅਧਜਾਯ ਦੀ 

ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ; ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ “ਮੰਗਲਾ ਚਰਣਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ” ਹੈ।। ੧ ॥ 
ਜੌਇਹ ਛੈਦ ਅਗੇ ਰੁਤ ੫ ਅੰਸੂ ੩੮ ਅੰਕ ੬ ਵਿਚ ਵੀ ਆਵੇਗਾ | 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੩੧੨) ਰਾਸਿ ੧। ਅੰਸੂ ੧. 

ਕਵਿ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸ਼ੂਰਜ ਹ੍ਰੌਥ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮੁੱਢ ਕਿਵੇਂ ਬੱਬਾ । 
੬ 
ਤਤਕਾਲ ਹੀ ਪਾਪਤਿ ਭਾ ਬ੍ਹ4ਗਯਾਨ ॥ ੧ ॥ ਚੌਪਈ ॥ ਜਿਸ ਕੀ ਬਾੜੈ' 
ਸਨਿ ਬੁਧਿਵਾਰੀ । ਸ਼੍ਰੀ ਜਗ ਗੁਰ ਇਮਿ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ ।“ਬਾਲਿਕ ਤੇਰੀ 
ਬੈਸ ਦਿਸਾਵਤਿ । ਬੁੱਢੇ ਸਮ ਮੁਖ ਵਾਕ ਅਲਾਵਤਿ” ॥ ੨॥ ਇਤਨੇ ਮਹਿ 
ਤਿਸਕੇ ਪਿਤ ਮਾਤਾ। ਆਇ ਗਏ ਖੋਜਤਿ ਨਿਜ ਤਾਤਾ । ਕਹਤਿ ਭਏ 
“ਹਮਰੋ ਸੁਤ ਆਵਾਂ । ਤਿਸ ਦੇਖਿਨਿ ਕੋ ਮਨ ਲਲਚਾਵਾ? ॥ ੩ ॥ ਸਿੱਖਨ 
ਕਹਜੋ “ਸ ਅੰਤਰ ਬੈਸਾ? । ਜਾਇ ਨਿਹਾਰਯੋ ਅਤਿ _ਬ੍ਰਿਧ ਜੈਸਾ । ਬਿਸਮ 
ਰਹਜਯੋ ਕਛ ਕਹਜੋ ਨ ਜਾਈ । ਚਹਿਤਿ ਲਿਜਾਲੋ, ਸੈਗਿ ਨ ਜਾਈ ॥ ੪ ॥ 
ਪੁਨਿ ਦੈਪਤਿ ਨੇ ਦੇਵ ਬਿਚਾਰਾ।-ਜਰਾ ਗੂਸਤੋ ਤਨ ਜਿਹ ਸੁ ਕੁਮਾਰਾਅਥਿ 
ਕਯਾ ਕਾਰਜ ਆਇ ਹਮਾਰੇ । ਸਰਬ ਰੀਤਿ ਤੇ ਸਿਥਲਜੋ" ਭਾਰੇ-॥ ੫ ॥ 
ਕਹਿ ਬਹੁ ਰਹੇ ਨ ਚਾਲੇ ਸੈਗਿ।“ਰਹਿਨ ਦੇਹੁ ਇਹ ਭਾ ਬ੍ਰਿਧ ਅੰਗ। ਐਸੇ 
ਕਹਿ ਕਰਿ ਗਮਨੇ ਧਾਮ। ਤਬਿ ਕਹਿ' ਬੁੱਢਾ ਪਰਗਟਜੋ ਨਾਮ ॥੬॥ ਗੁਰ ਘਰ 
ਮਹਿ ਅਜ਼ਮਤਿ ਯੁਤਿ ਭਾਰਾ । ਬੋਹਿਥ ਸਮ ਜਗ ਤਾਰਣਿਹਾਰਾ। ਅਜਰ 
ਜਰਨ ਮਹਿ ਧੀਰ ਮਹਾਨ । ਅਪਰ ਨ ਜਾਂਕੇ ਭਯੋ ਸਮਾਨਾ ॥ ੭ ॥ ਸ਼੍ਰੀ 

_ ਨਾਨਕ ਤੇ ਰਹਜੋ ਪਿਛਾਰੀ । ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਕੇ ਚਰਨ ਮਝਾਰੀ । ਪੁਨ ਸ਼੍ਰੀ 
ਅਮਰਦਾਸ ਕੀ ਸੇਵਾ। ਸੈਗੇਂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰਦੇਵਾ ॥੮॥ ਪੁਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ 
ਕੇ ਢਿਗ ਰਹਯੋ। “ਭਾਈ! ਪਦ ਕੋ ਤਬਿ ਤੇ ਲਹਜੋ। ਜਿਨਕੋ ਬਚਨ ਅਟਲ 
ਜਗ ਭਯੋ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਜਨਮਯੋ ॥੯॥ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹਿ ਖਸ਼ਟਨਿ 
ਲੌ ਦੇਹਿ । ਜੀਵਤਿ ਰਹਜਯੋ ਗਕਾਨ ਕਹੁ ਗੇਹੁ। ਅਨਿਕ ਨਰਨਿ ਕਉ ਕੀਨ 
ਉਧਾਰਾ । ਸੱਤਿਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਦਾਰਾ ॥ ੧੦॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸਭਿ 
ਤੇ ਆਦੀ" । ਪਾਛੇ ਜੋ ਟਿੱਕੇਂ ਗੁਰ ਗਾਦੀ । ਸਭਿਹਿਨਿ ਕਹ ਬੁੱਢਾ ਨਿਜ 
ਹਾਥ । ਦੇਤੋ ਰਹਯੋ ਤਿਲਕ ਸ਼ੁਭ ਮਾਬ ॥ ੧੧ ।। ਪੀਛੇ ਸੈਤਤਿ“ ਤਿਸਹੀ 
ਰੀਤਿ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਥ ਰਹਤਿ ਭੇ ਨੀਤਿ । ਤੀਨ ਕਾਲ ਕੇ ਗੜਾਤਾਵਾਨ। 
ਰਿ ਭੇ ਸਗਲ ਜਹਾਨ॥੧੨॥ਸਤਿਗੁਰ ਕੌ ਸ਼ੀ ਮਤਿ? ਬਰ ਸਾਂਗਰ। 
"ਕਮਜੋਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੌਤਦ ਤੋਂ। ਨਾਲ ਰਿਹਾ । #ਗਜਾਨ ਦਾ ਘਰ। 'ਪਹਿਲੈਂ। ਭਨ (ਬਾਂਥੇ 
ਬੁੱਢੇ ਜੀ ਦੀ) । ?ਮੈਪ੍ਰਦ, ਪੰਥ। 'ਸਮੂੰਦਰ (ਸਮਾਨ) । #ਪਾ:-ਊਨ ਪੀਛੇ ਜੁ ਟਿਕੇ ( 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੩੧੩ ) ਰਾਸ ੧। ਅੰਮੂ ੨, 
ਇਨ ਕੁਲ ਉਪਜਕੋ ਰਤਨ ਉਜਾਗਰ । ਦਰਸ ਪਰਸ ਪਾਰਸ ਸਮ 
ਪੱਯਤਿ । ਮੁੰਢਿ ਬੁਧਿ ਹੇਮ” ਬਨੱਯਤਿ ॥ ੧੩ ॥ ਜਿਨ ਕੋ ਅਦਬ 
'ਗਖਿ ਗੁਰ ਆਪੂ। ਤਿਨ ਕਹੁ ਸਮਤਾ ਕਿਸਕੀ ਜਾਪੂ। ਗਕਾਨ ਅਨੰਦ 

ਮੈਨ । ਆਠਹੂੰ ਜਾਮ ਰਹਤਿ ਸਮ ਲੀਠਿ ॥ ੧੪॥ ਗੁਰ ਘਰ 
ਕੀ ਨਿਤ ਸੇਵਾ ਠਾਨਤਿ । ਅਪਰ ਮਨੋਰਥ ਮਨ ਨਹਿ ਆਨਤਿ । ਤ੍ਰਿਠ 
ਛਿਤ ਕੀ" ਬਹੁ ਰਹਿ ਰਖਵਾਰੀ । ਹਰਖਤਿ ਗੁਰੂ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰੀ॥੧੫॥ 
ਅਸ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਗੁਰਦਾਸ । ਮਹਿਮਾ ਕਹਿ ਨ ਸਕੇ ਕਵਿ ਤਾਸ“ । 
ਸੱਤਕ ਬਾਕ ਬਰ ਸ੍ਰਾਪ ਜੂ ਦੀਨਸਿ ਅੰਗੀਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀਨਸਿ॥੧੬॥ 
ਇਹ ਸਭਿ ਕਥਾ ਅੰਗਾਰੀ ਬਰਨੋ” । ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਨ ਕੋ ਆਚਰਨੋ”। 
ਸਰਬ ਭਾਂਤਿ ਕੀ ਸ਼ਕਤਿ ਬਿਸਾਲਾਂ । ਜਿਮ ਚਾਹਸਿ ਤਿਮ ਕਰਣੇ ਵਾਲ਼ਾ 
॥ ੧੭॥ ਅਨਿਕ ਭਾਂਤਿ ਕੇ ਬਿਘਨਹੁ ਪਾਇ । ਨਹਿ ਜਿਨ ਕੀਨਸ 
ਕਬਹੁੰ ਲਖਾਇ । ਧਰਨੀ ਸਮ ਜਿਹ ਧੀਰਜ ਧਾਰੀ]  । ਪੋਨਪੀਰ' ਤੇ ਫਰੇ 
ਨ ਟਾਰੀ॥੧੮॥ ਤਿਸ ਕਉ ਖੈਸ ਸੁ ਤਾਲ ਮਨਿੰਦ। ਉਪਜਜੋ ਰਾਮਕੁਇਰ 
_ਅਰਬਿੰਦ””। ਦਸਮੇ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹਿ ਬਰ ਬੀਰ । ਤਿਨਹੁ ਪਾਦ ਪੰਕਜ ਕੇ 
ਭੀਰ ॥੧੯॥ ਮਧੁਪ ਮਨਿੰਦ'' ਅਨਦ ਮਕਰੈਦ । ਤਜਯੋ ਨ ਪਾਸਿ ਮੁਕੋਦ 

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਪਾਛੇ । ਦੀਨਸਿ ਤਿਲਕ ਦਸਮ ਗੁਰ 
ਆਛੇ ॥ ੨੦ ॥ ਕਲਗ਼ੀ ਜਿਗਾ ਜਰਾਉਨ ਜਰੀ” । ਇਨ ਤੇ ਲੇ ਸਤਿਗੁਰ 
ਸਿਰ ਧਰੀ ।ਆਯੁਧ ਦਵੇ ਆਦਿ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ।ਲੇ ਕਰਿ ਧਾਰੇ ਗੁਰ ਸਮ ਸ਼ੇਰ" 
॥ ੨੧॥ ਦਸ ਪਤਿਸ਼ਾਹਿਨ ਕੇ ਨਿਤਿ ਸੈਗੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕ੍ਰਿਤਿ" ਕੋ ਚਿਤ 
ਚਹਿ ਚੈਗੀ। ਜਗ ਮਹਿ ਬਹੁ ਸਿੱਖੀ ਬਿਸਤਾਰੀ । ਅਨਿਕ ਨਰਨ ਕਹੁ 
ਕੀਨ ਉਧਾਰੀ॥੨੨॥ਜਥਾ ਦੱਕ੍ਵੈ[ਅਧਿਪਤਿ'ਆਗੇਮੰਤ੍ਰੀ“ ਰਹੇਂ ਸੁਮਤਿ 
ਮਹਿ ਲਾਗੇ । ਤਿਮ ਸਤਿਗੁਰ ਘਰ ਕੇ ਇਹ ਭਏ'” । ਅੰਤਿ ਸ਼ੋਭਾ ਸਿੱਖੀ 
ਕਹ ਦਏ॥ ੨੩॥ ਸਦਗੁਨ" ਕੇ ਇਹ ਕੋਸ਼" ਬਿਸਾਲੇ । ਭੇ ਪਰਾਪਤਿ” 
”ਪ੍ਰਸਿੱਧ। "ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਬੁਧਿਵਾਨ ਜਿਵੇਂ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਸੋਨਾ। ₹੫ਹ ਤੇ ਡੋਂ ਦੀ । ਝਗੁਗੰ ਦ॥ 
ਦਾਸ । “ਤਿਸਦੀ । “ਵਰਣਨ ਕਰਾਂਗਾ । “ਕਰਤੇੱਬਜ। ੯੫੩! ( ਰੂਪੀ ) ਗੌਣ । ੯ਸਰੋਵਰ । 
“ਕਵਲ । "ਭੌਰੇ ਵਾਂੜੂ । "“ਜੜਤਾਂ ਨਾਲ ਜੜੀ ਹੋਈ । '੧ੋਸ਼ੇਰ ਤੁਲਜ (ਬਲੀ) । "ਸੇਵਾ । 
““ਚੱਜ੍ਵਰਤੀ ਗਾਜਾ [ #:, ਚਕਵਰ੍ਤੀ । ਪੁ: ਚਕਵਈ।, ਹਿੰਦੀ ਚਕਵੈ, ਚਕਵੋ ]। 
“੬ਵਜ਼ੀਰ । "?ਭਾਵ ਵਜ਼ੀਰ ।"'ਸ੍ਰੇਸ਼ਫ ਗੁਣਾਂ। "੯ਖਜ਼ਾਨਾਂ । “ਪਾਪਤ ਹੋਏ। #੫-ਮਹਿਮਾ 
ਕਵਨ ਕਹਿ ਸਕੈ ਤਾਸ। _7ਪ-ਧਰਲੀਧਰ ਸਮ ਧੀਰਜ ਧਾਰੀ ।__੨੫੦-ਢੱੱਕ ਹ੍ਰੈ। 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੩੧੪) ਰਾਸ ੧। ਅੰਸੂ ੨ 

ਜੋ ਇਨ ਮਗ ਚਾਲੋ । ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦਸਮੇ ਪਤਿਸ਼ਾਹੂ । ਗਮਨ ਕੀਨ 

ਜਬਿ ਸਚਖੰਡ ਮਾਂਹੂ ॥ ੨੪ ॥ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਉਤਪੰਤ ਕਰਿਕੈ । ਰਾਜ 

ਤੇਜ ਕੋ ਛੱਤ ਸੁ ਧਰਿਕੈ। ਤੁਰਕ ਤੇਜ ਦਿ ਤਰੁ' ਉਖਾਰਾੰ । ਹਿੰਦੁ 

ਧਰਮ ਰਾਖਯੋ ਪ੍ਰਤਿਪਾਰਾ ॥ ੨੫ ॥ ਭਾਈ ਰਾਮਕਇਰ ਤਬ ਰਹੇ । 

ਰਾਮਦਾਸ[_ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਜੁ ਲਹੇ । ਤਹਾਂ ਬਿਰਾਜਤਿ ਦਿਵਸ ਬਿਤਾਏ । 

ਕੋਤਿਕ ਸਿੰਘ ਤਿਨਹੁੰ ਢਿਗ ਆਏ ॥ ੨੬॥ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਆਦਿਕ 

ਬੁਧਿਵਾਨ। ਜਿਨਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਦ ਕੋ ਧਯਾਨ । ਕਥਾ ਗੁਰੁਨ ਕੀ ਸੁਨਿਬੇ 

ਚਾਹਤਿ । ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ ਗੁਨ ਕੋ ਰਿਦਾ ਉਮਾਂਹਤਿ ॥੨੭॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਬਖਸ਼- 

ਸਿੰਘਨੂੰ ਕੇ ਪਾਸਸਭਿ ਸਿੰਘਨ ਕੀਨਸਿ ਅਰਦਾਸ! [ਸੈਗ ਗੁਰਨ 

ਕ ਜੇਤੇ। ਕਰਨਾ ਕਰਹੁ ਉਚਾਰਹੁ ਤੇਤੇ ॥ ੨੮ ॥ ਸਭਿ ਸਿਖ ਸੈਗਤਿ 

ਸੁਨਿਬੇ ਚਾਹਤਿ । ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਨ ਕੌ ਮਹਾਂ ਉਮਾਹਤਿ । ਚੋਦ ਬਦਨ ਤੇ 

ਮਕਰੋਦ ਬਚਨ ਹੋਂ । ਮਧੁਪ” ਸਿੰਘ ਅੰਭਿਲਾਖਤਿ ਮਨ ਹੈਂ ਭਾਈ ਰਾਮ- 

`ਕੁਇਰ ਸੁਨਿ ਸ਼੍ਰੰਨਿ । ਕਹਯੋ ਚਹਤਿ ਗੁਰ ਗੁਨ ਸਖ ਗੌਨ ॥ ੩੦ ॥ ਦਿਹ 

ਪ੍ਰਸੈਗ ਸੁਨਿ ਸ਼੍ਰੋਤਾ ਸਾਰੇ । ਮਿਲਿ ਸੈਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨਿਕਟਿ ਉਚਾਰੇ । “ਰਾਮ 

ਕੁੰਇਰ ਕੀ ਪੂਰਬ ਕਥਾਂ। ਹਮਹਿੰ ਸੁਨਾਵਹੁ ਹੋਈ ਜਥਾ ॥੩੧॥ ਕਿਮ ਗੁਰ 

ਨਿਕਟਿ ਰਹੇ ਸੁਖ ਪਾਇਕੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ਸਿੰਘ£ ਕਿਸ ਭਾਇਕਹਹੁ ਚਰਿੱਤਰ 

ਪ੍ਰਿਬਮ ਇਨ ਕੈਰਾਂ । ਪੁਨ ਉਚਰਹੁ ਇਭਿਹਾਸ ਬਡੇਰਾ! ॥ ੩੨ ॥ ਕਵਿ 

ਚਰਿੱਤ੍ਰ ਕਹੌਂ' ਤਿਨ ਕੇਰਾ । ਪਠਤਿ ਸੁਨਤਿ ਸੁਖ ਦੇਤਿ ਘਨੇਰਾਂ ॥ ੩੩ ॥ 

ਮਨ ਵਾਂਛਤਿ ਵਲ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੋਵੈ। ਸੈਚੰਤ ਪਾਪੱ' ਸਭਿਨਿ ਕੌ ਖੋਵੈ ਬਿਮਲਾਂ 

ਮਤੀ ਹੁਇ ਲਹਿ ਸੁਖਧਾਮ। ਲਿਵ ਲਾਗੇ ਸਿਮਰਨ ਸਤਿਨਾਮ ॥ ੩੪ ॥ 

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥੇ ਪ੍ਰਥਮ ਰਾਸੇ “ਇਤਿਹਾਸ ਕਬਨਾਂ ਪੂਸੈਗ ਬਰਨਨ ਨਾਮ 

੧ਪੱਕ ਬ੍ਰਿਛ। “ਬੜੇ। =ਕੈਨਾਂ ਰੂਪੀ ਤੋਨਿਆਂ ਨਾਲ ਪੀਵੀਏ। “ਭੋਰੇ । “ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੇਏ ਪਾਪ । 
੬ਉੱਜਲ । ਸੱਪ=ਤਰੁ ਮੁਲ ਉਖਾਰਾਂ ! 

1ਇਹ ਪਿੰਡ ਰਾਵੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅੰਮੁਡਸਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਉਤਰ ਰੁਖ ਨੂੰ ਹੈ । 
_ ਤ੍ਰਜਾਹਿਬ ਰਾਮਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਲਾਮ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । 



ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੩੧੫) ਰਾਸ ੧। ਅਸੂ ਤੋ. 

੩, [ਭਾਈ ਰਾਮਕੁਇਰ ਪੂਮੈਰ] 

ਦੋਹਰਾ ॥ ਹਸਤਾਮਲਕ" ਸਮਾਨ ਉਰ ਜਿਨ ਕੇ ਦਿਢਿ ਬ੍ਹਕਗਜਾਨ । 
ਸ਼੍ਰ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਭਏ ਨਮੋ ਬੈਦਿ ਕਰਿ ਪਾਨ ॥੧॥ ਝੌਪਈ॥ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ 
ਕੀ ਅਵਧਿ ਅਧਾਰਾ” । ਜਿਮ ਸਭਿ ਜਲ ਕੀ ਸਿੰਧੁ ਅਪਾਰਾ । ਮਾਰਤੌਡ” 
ਜਿਮ ਤੇਜ ਪ੍ਰਚੈਡਹਿ।ਜਥਾ ਅਖੰਡਲ'ਕੂਤਲ ਖੰਡਹਿਂ॥੨॥ਜਥਾਂ ਛਿਮਾ 
ਕੀ ਛੌਟੀ” ਅਹੈਬਾਯੂ ਮਹਿਦ ਬੇਗ ਕੀਲਹੈਂ।ਸਹਨ ਸ਼ੀਲ ਸੌਂਦਰਜ ਸੂਰਤਾ। 
ਪ੍ਰਭੂ ਬਿਸ਼ਨ ਹੈ ਸਭੈ ਪੂਰਤਾ' ॥੩॥ ਸੁ ਪ੍ਰਕਾਸ਼"? ਕੀ ਅਵਧਿ ਮਯੋਕਾ"। 
ਜਥਾ ਦੂਰਗ!” ਕੀ ਦੀਰਘ ਲੰਕਾ । ਨਾਗਨਿ ਸ਼ੇਸ਼, ਬਾਸ਼ਕੀ ਸਰਪਨਿ”। 
ਤਨ ਹੈ ਤਜਿਨਿ ਹੋਤਿ ਸਭਿ ਅਰਪਨਿ"॥੪॥ਲਿਖਨਿ ਬਿਖੈ ਜਿਮਿ ਅਵਧਿ 
ਗਜਾਨਨ”' । ਜੋਗੀ ਸਭਿਹਿਨਿ ਕੀ ਪੰਚਾਨਨ'੯ । ਸੈਨਾਪਤਿ ਕੀ ਅਵਧਿ 
ਖੜਾਨਨ'1ਰਚਨਾ''ਰਚ਼ਨਨ ਮਹਿ ਚਤੁਰਾਨਨ"॥੫।ਤਿਮਿ ਬੁੱਢਾਸਾਹਿਬ 
ਬ੍ਹ4 ਗਯਾਨੀ । ਸਿੱਖੀ ਕੇ ਅਧਾਰ ਗੁਨ ਖਾਨੀ । ਤਿਨ ਕੋ ਸੁਜਸੁ ਕਹਾਂ 
ਲੇ ਕਹੀਐ। ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਿ ਅਵਸਥਾ ਲਹੀਐ॥੬॥ ਤਿਨ ਕੋ ਪੁੱਤ ਨਾਮ 
ਕ/ਹਿੰ-ਭਾਣਨ-। ਜਿਨ ਜਾਨਯੋ ਮੀਠੋ ਗੁਰ ਭਾਣਾ । ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਗਾਨ 
ਮਹਿ ਪੂਰਾ । ਕਾਮਾਦਿਕ ਰਿਪੁ ਹਤੇ ਬਿਸੂਰਾਂ” ॥7॥ ਤਿਸ ਕੋ ਪੁੱਤ ਨਾਮ 
ਕਹਿੰ-ਸ਼੍ਰਵਣਾਂ”-। ਸ਼ਰਵਠ ਸੁਣਯੋ ਜਸ ਜਿਹ” ਸਮ ਸ਼੍ਰਵਣਾ”। ਸਤਿਗੁਰ 

“ਹੱਥ ਤੇ ਧੰਹੇ ਆੰਵਲੇ ਵੱਛੂ । “ਅਵਧੀ=ਉਚੀ ਤੇ ਉੱਚੀ (ਸਿੱਥੀ ਦ) ਆਧਾਰ=ਆਸਰਾ । 
(ਅ) ਭਾਵ ਗੁਰਸਿਖੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਖਾਂ ਦੀ ਅਵਧੀ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਹਨ । 
“ਸੂਰਜ । €ਤ੍ਰਿੱਖੇ ਤੇਜ (ਦੀ ਅਵਧੀ ਹੈ) । “ਇੰਦ । ਇਪ੍ਰਿਬਵੀ ਨੂੰ ਖੰਡਹਿ(ਫਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 
ਭਾਵ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਅਵਧੀ) ਹੈ । “ਧਰਤੀ । ੯(ਜਿਵੇ') ਮਹਿਦ ਵਾਯੂ (ਤ੍ਰਿੱਖੀ ਅਨ੍ਹੇਰੀ) ਵੇਗ 
ਦੀ (ਅਵਧੀ) ਹੈ । ੯ਪੂਰੂ ਬਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਹਨ ਸ਼ੀਲ ਮੁੰਦਰਤਾ, ਸੂਰਮਤਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ (ਅਵਧੀ) 
ਹੈ। "“ਠੰਢੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ (ਜਮਾਲ) ਦੀ । ""ਚੰਦ੍ਮਾ । "“ਕਿਲ੍ਹਿਆਂ । 'ੇਸੱਪੀਂ (ਦੀ ਅਵਧੀ) 
ਸ਼ੋਸ਼ਨਾਗ ਤੇ ਬਾਸ਼ਕ ਨਾਗ । (ਅ) ਨਾਗਾਂ ਦੀ ਅਵਧੀ ਵਾਸ਼ਕ ਨਾਗ ਤੇ ਸੱਪਾਂ (ਦੀ ਅਵਧੀ) 
ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ । "ਤਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡਣ ਵਿਚ ਸਭਿ ਕੁਛ ਅਰਪਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਭਾਵ ਅਰਪਨ 
ਦੀ ਅਵਧੀ ਹੌਤਾ ਦਾ ਤਜਾਗ ਹੈ । "ਗਣੇਸ਼ । "ਜੋਗੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ (ਅਵਧੀ) 
ਸਿਵਜੀ । ““ਸ਼ਾਮਕਾਰਤਕ (ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤ੍ਰ) । "ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ । "੯ਬ੍ਹਮਾ । “ਦੁਖੀ 
ਕਰਕੇ । “ਸਰਵਣ” ਨਾਮ ਸੀ । ਜਿਮ ਦਾ ਜਸ ਕੰਨੀਂ ਸੁਣਿਆਂ ਹੈ । “ਸਰਵਣ 
(ਭਗਤ ਦੇ) ਵਰਗਾ 1 #ਪਾ:=ਰੂਤਿ ਅਬੰਡਹਿ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੩੧੬) ਰਾਸ੧।ਅੰਸੂ ੩. 

ਸਿੱਖੀ ਕਹੁ ਬਡ ਕਾਰਾ । ਸਰਬ ਸਹਾਰਜੋ ਭਾ ਜਗ ਭਾਰਾਂ ॥੮॥ ਤਿਨ ਕੇ 
ਉਪਜਜੋ ਪੁੱਤ੍-ਜਲਾਲ--ਗੁਰ ਪਗ ਪ੍ਰੇਮ ਰੈਗ ਚਢਿ ਲਾਲ'।ਬਹਸਿੱਖਯਨ 
ਕਹੁ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਨਸਿ । ਮਿਲੋ ਪਹੁੰਚ ਨਰ ਮੁਕਤੀ ਕੀਨਸਾਂ ॥ ੯ ॥ 
ਤਿਸਕੋਂ ਪੁੱਤ੍ ਨਾਮ ਕਹਿੰ-ੜੰਡਾ-। ਜਿਸ ਕੌ ਜਸ ਜਾਹਰ ਜਿਮਿ ਝੌਡਾ। 
ਬ੍ਰਹਮਾਂਕਾਰ ਬ੍ਿੱਤਿ ਇਕ ਰਸ ਮੈਂ । ਜਿਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਅਨਿਕਤਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਮੈਂ” 
॥੧੦॥ ਇਨ ਤੇ ਸੁਤ=ਗੁਰਦਿੱਤਾ-ਹੋਵਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਜਿਨਿ ਮਾਰਗ ਜੋਵਾ। 
ਅੰਤ ਸਮੈ ਪਦ ਪਰਮ ਪਹੂੰਚਾਬਹ-ਗਯਾਨ ਮਹਿ ਜਿਸ ਮਨ ਰੂਚਾ॥੧੧॥ 
-ਰਾਮਕੁਇਰ-ਉਪਜਜਯੋ ਤਿਹ ਨੌਦ'।ਜੀਵਨ ਮੁਕੜਿ ਸੁ ਵਣ 
ਨੇਤਿ ਨੌਤਿ ਜਿਸ ਬੇਦ ਬਤਾਵੈ । ਨਿਤਿ ਅਖੰਡ ਤਿਸ ਪਦ ਲਿਵ ਲਾਵੈ॥ 
੧੨॥ਤੁਰੀ ਅਵਸਥ#ਚਢਿੱਤ ਅਰੂੜ੍ਂ।ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋ ਸਭਿਕਹੁ ਗੂੜ੍ਹਾਂ। 
ਬਾਲਕ ਸਮਤਾ ਬੇਦ ਜੁ ਕਹੈ“ । ਤਿਸ ਮਹਿ ਸਦਾ ਬਰੜਤੋ ਰਹੈ ॥ ੧੩॥ 
ਕਛਕ ਚਰਿੱਤਰ ਕਹੋਂ ਤਿਸ! ਕੇਰਾਂ । ਜਬਾਂ ਸਰੂਪ ਸੁਭਾਉ ਭਲੋਰਾ । ਹੁਤੀ 
ਬੂਲਤਾ'? ਤਨ ਸਭਿ ਬਾਨਨ'"' । ਲੈਬੋਦਰ'” ਲਿਹੁ ਪਰਖ ਗਜਾਨਨ”” 
॥੧੪॥ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇਕ ਬੋਲਨ ਬਨੈ।ਬੁਰਾਂ ਕਿ ਭਲਾ ਫੁਰੈ'” ਤਤਛਿਨੈ । 
ਇਕਦਿਨ ਇਕ ਰਾਹਕ'“ਘਰ ਮਾਂਹੀਬਹੁਨਰਕੋ ਭੋਜਨ ਕਿਯ ਖਜਾਂਹੀ"” 
॥ ੧੫॥ ਰਾਮਕਇਰ ਕੇ ਢਿਗ ਲੇ ਗਏ । ਪਾਇਸ” ਸਿ ਅੰ 
ਇਕ ਮਏ । ਜਾਇ ਅਗਾਰੀ ਥਾਲ ਫਿਕਾਂਯਵ । ਰੁਚਿ ਸੋਂ ਸ੍ਰਾਦਲ 
ਕਰਿ ਖਾਯਵ ॥੧੬॥ ਪੁਨਹਿ ਪਾਨ ਕਰਿ ਸੀਤਲ ਪਾਨੀ। ਰਾਹਕ ਸੋ ਤਬਿ 
ਬੋਲਯੋ ਬਾਨੀ । “ਨੀਕੋ ਭੋਜਨ ਕਰਿਕੋ ਲਯਾਇਵ । ਕਾਰਨ ਕਵਨ ? ਸੁ 

ਦੇਹੁ ਸੁਨਾਇਵ” ॥੨੭॥ ਹਾਬ ਜੋਰਿ ਤਿਨ ਕਹਜੋ ਬੁਝਾਈ । “ਹੁੜੋ ਖਯਾਹ 
ਭੋਜਨ ਸਮੁਵਾਈ । ਅੱਗ ਆਪ ਕੇ ਪੂਰਬ ਲਯਾਯੋਪਾਇਸ ਸਿਤਾ ਪ੍ਰਿੱਤਜੋ 

"ਗੂੜ੍ਹ । “ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਂਡੁ (ਉਜਾਗਰ) । =ਦ੍ਰਿਸ਼=ਜਗਤ ਵਿਚ ਨਾਨਾਪਨ ਨਹੀਂ_ਭਾਸਦਾ, ਇਕੋ 
ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਭਾਸਦਾ ਹੈ । (ਅ) ਨਿਗਾਹ ਵਿਚ । ਲੱਗਿਆ । “ਸਪੁੱਤਰ । $ਚੌਬੀ ਭੂਮਕਾ । 
?ਇਸਥਿਤ ਹੋਇਆ । "ਗੁੱਬਾ । ੯ਡਾਵ-ਵੇਂਦ ਤੁਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲਕ ਅਵਸਥ' ਦੀ ਤੱਲਤਾ ਦੇ'ਢਾ 

ਹੈ । "”ਮੋਟ,ਈ । “"ਸਭ ਬਾਵਾਂ ਵਿਚ । "”ਲੌਮਾ ਸੀ ਪੇਟ 1 "ੰਗਨੇਸ਼ (ਵ੩) । ""ਫੁਰਦਾ ਸੀ, 
ਭਾਵ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦ। ਸੀ । “ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ । "<ਬਰਸੀ ਮੋਏ ਦੀ । "ਖੀਰ । "ਖੰਡ । 

ਐਪ-ਲੀਨਸ । ਹ੫-ਤਿਨਿ। 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੩੧੭) ਰਾਸ ੧) ਅੰਸੂ ੩, 

ਖਾਯੋਗ॥੧੮॥ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੋਇ ਬਚ-ਕਹਕੋ । ਤਿਸ ਮਹਿੰ ਸ਼ਰਾਦ ਹਮਹਿੰ 
ਬਹੁ ਲਹਜੋ। ਯਾਂਤੇ ਖਾਹ ਗ੍ਰਾਮ ਮੈਂ ਨੀਤ । ਹੋਵਹਿ;ਦੇ ਅਹਾਰ ਸ਼ੁਭ ਹੀਤ” 
॥੧੯॥ ਬਾਕ ਬਦਨ ਤੇ ਏਵ ਬਖਾਨ।ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇਕ ਬ੍ਰਿੜੀ ਸਮਾਨਾ । 
ਭਿਸ ਦਿਨ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤੁ ਨਰ ਹੁਇ ਏਕ । ਗਮਨੇ ਜਮ ਪੁਰਿ ਜਥਹਿ ਅਨੇਕ 
॥੨੦। ਪਰਜੋ ਗਾਮ ਮਹਿ ਰੌਰਾ ਤਬਿਹੂੰ“ਕਹਾਂ ਭਯੋ ?” ਮਿਲਿ ਭਾਖੈਂ' ਸਭਿ ਹੂੰ। 
ਕੌਨ ਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਕਮਾਯੋ । ਜਿਸਤੇ ਦੁਖਦ ਸਮਾਂ ਅਸ ਆਯੋ” ॥੨੧॥ 
ਸਭਿ ਮਹਿ ਤਿਸ ਰਾਹਕ ਨੇ ਕਹਜੋ । “ਸੁਨਹੁ ਹੇਤੁ ਮੈਂ ਇਕ ਅਸ ਲਹਤੋ 
ਖਾਹ ਭਯੋ ਜਿਸ ਕੋਸ ਹਮਾਰੇ । ਕਰਿਕੈ ਪਾਇਸ ਸਿਤ ਅਹਾਰੇ ॥੨੨॥ 
ਨੀਕੇ ਥਾਲ ਬਿਸਾਲ ਪੁਰਾਯੋ" । ਰਾਮਕੁਇਰ ਭਾਈ ਕਹੁ ਖ੍ਹਾਯੋ । ਸਹਿਜ 
'ਸੁਭਾਇਕ ਮੁਖ ਤੇ ਪ੍ਰਾਹੀ” ।-ਹੋਵਹ ਗ੍ਰਾਮ ਬਿਖੈ ਨਿਤ ਖਯਾਹੀ-॥ ੨੩॥ 
ਭਿਨ ਕੌ ਬਾਕ ਹੇਤੁ ਮ੍ਰਿਤੁ ਕੇਰਿ। ਕਰਿ ਉਪਚਾਂਰ ਲੇਹੁ ਬਰ” ਵੇਰ” । 
ਸੁਨਿ ਸਭਿ ਲੋਕਨ 'ਜਾਨੀ ਜਬਿਹੂੰ । ਭੋਜਨ ਭਲੋ ਬਨਾਯਹੁ ਤਬਿਹੂੰ ॥੨੪॥ 
ਭਾਉ ਅਧਿਕ ਤੇ ਲੈ ਕਰਿ ਗਏ । ਜਿਸ ਅਸਥਾਨ ਬਿਰਾਜਤਿ ਭਏ । 
ਬਿਨੈ ਠਾਨਿ ਅਚਵਾਇ ਅਹਾਰਾ । ਨਾਨਾ ਰਸ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰਾਦ ਉਦਾਰਾਂ ॥ ੨੫ ॥ 
ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਠਾਂਢੇ ਢਿਗ ਰਹੇਅਚਿ“ ਭੋਜਨ ਭਾਈ ਬਚ ਕਹੇ“ਕਿਸ ਕਾਰਨ 
ਤੇ ਰੁਚਿਰ ਅਹਾਰਾ। ਕਰਿ ਅਚਵਾਇਵ” ? ਸ਼ਾਦ ਉਦਾਰਾ॥੨੬॥ ਰਾਹਕ 
ਸੁਨਤਿ ਗਿਰ ਮੁਖ ਪ੍ਰਾਹੀ । “ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੜੀ ਗ੍ਰਾਮ ਕੇ ਮਾਂਹੀ । ਯਾਂਤੇ ਰੁਚਿਰ 

_ਅਹਾਰ ਅਚਾਵਾ। ਤੁਮਤੇ ਚਾਹਤਿ ਸੁਖ । ਉਪਜਾਵਾ” । ੨੭॥ ਬਿਹਸ” ਕਹੜੋ 
ਉੱਤਮ ਬਰ ਤਿਨੈ “ਭੋਜਨ ਅਚਜੋ ਸ੍ਹਾਦ ਕੇ ਸਨੈ। ਯਾਂਤੇ ਗਮ ਬਿਥੈ ਨਿਤ 
ਸ਼ਾਦੀਹਇ ਆਗੈ ਨਿਤਾਂ ਕਰਹ ਅਬਾਦੀ!॥੨੮॥ ਸਨਿ ਕੌ ਸਭਿਨਿ ਨਮੋ 
ਕਿਯ ਔਨ' । ਮ੍ਰਿਤਕਨਿ ਮਨਹੁ ਅਮੀ ਪਿਯ ਸ਼੍ਰੋਨ< । ਹਰਖਤਿ ਭ ਮ੍ਰਿੜੂ 
ਡਰ ਬੀਤਾ। ਹੋਨਿ ਲਗੀ ਸ਼ਾਦੀ ਮੁਦ ਚੀਤਾ ॥੨੯॥ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ 
ਮੁਖ ਤੇ ਜੋਸੇ। ਨਿਕਸਹਿ ਫੁਰਹਿ ਸੁ ਤਤਛਿਨ ਤੈਸੇ । ਤਹਿਲ ਕਰਨ ਮੰਹੰ 
ਰਾਮਾ ਦਾਸੁ । ਨਿਤਿਪ੍ਰਤਿ ਸੈਵਤਿ ̀ ਫਹੇ ਸੁ ਪਾਸ ॥੩੦॥ ਸੈਗਤਿ ਬਡੀ ਭੇਤ 
ਕਹੁ ਲਯਾਵੈ । ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਹਿ ਚਰਨ ਮਨਾਵੈ । ਬਾਂਛਤ ਪਾਇ ਕਰਹਿ 
“ਗੁਰਿਮਾ । "ਕਹਿਆ ਸੀ। ਕਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਕ ਕਾਰਨ ਹੈ (ਇਨ੍ਹਾਂ) ਮੇਤਾਂ ਦਾ। 5 ਵਰ । “ਛਕਕੇ । 
੬ਖੁਲਾਇਅ । “ਹੱਸ ਕਰਿਕੋ । “ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ । ੯ਮਾਨੋਂ` ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੇ 
ਐੰਗ੍ਰਿਤ ਕੰਨਾਂ (ਨਾਲ) ਪੀਤਾ । ਵਪਾ:=ਅਰੁ | 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੁਭਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੩੧੮ ) ਰਾਸ ੧। ਅੰਜੂ ੩. 

ਅਰਦਾਸ । ਦਯੋਸ ਪਰਬ" ਕੇ ਪਹੁੰਚਹਿੰ ਪਾਸ ॥ ੩੧ ॥ ਦੋਹਰਾ ॥ ਜੋ ਬੁੱਢੇ 
ਰਮਦਾਸੋਕੋ” ਗ੍ਰਾਮ ਬਿਦਤਿ ਬਹੁ ਦੇਸ਼ਤਹਾਂ ਕਰਤਿ ਬਿਸਰਾਮ” ਕਹੁ ਤਿਨ 
ਕਹ ਬੈਸ ਅਸ਼ੇਸ਼॥੩੨॥ ਚੌਪਈ॥ ਸੈਗਤਿ ਬ੍ਰਿੰਦ ਜਪਤਿ ਗੁਰ ਨਾਮ। ਪੂਜਤਿ 
ਪਾਵਲ ਪੂਜਤਿ ਕਾਮ” । ਦਰਬ ਹਜ਼ਾਰਨ ਹੀ ਅਰਪਾਵੈਂ । ਲੋਹਿੰ ਦਾਸ ਸਭਿ 
ਕਾਰ ਚਲਾਵੈਂ॥੩੩॥ ਕਾਜ ਕਦਾਚਿਤ ਕੋ ਇਕ ਪੁਛੇ। ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ ਕਹੈਂ 
ਉਰ ਸੂਛੇ”ਬ੍ਰਿਤੀ ਜਗਤ ਦਿਸ਼ ਕਬਹੁ ਕਿ ਆਵੈ। ਨਤੁ' ਅੱਦ੍ਰੈਤ< ਬਿਖੈ ਲਿਵ 
ਲਾਵੈਂ॥੩੪॥ਬ੍ਰਿਤੀ ਅਖੰਡ ਰਾਤਿ ਦਿਨ ਏਕ। ਅਚਲ ਗਜਾਨ ਮਹਿ ਜਲਪਿ 
ਬਿਬੇਕ"। ਜਬਿ ਭੋਜਨ ਕਰਿਬੇ ਕਹੁ ਲਾਗੇਂ । ਜਾਵਦ ਬਾਲ ਧਰਯੋ ਰਹਿ 
ਆਰੀ॥੩੫॥ ਤਾਵਦ ਅਦਜੋ ਜਾਹਿੰ ਪੁਨਿ ਕਹੈ'।“ਭੋਂ ਰਾਮਾ! ਤੂੰ ਕਿਸ ਥਲ 
ਅਹੈਂਆਵਹੁ ਪਾਸ ਪਰਖ ਕਰਿ ਕਹੋਂ । ਅਚਹਿੰ ਅਹਾਰ ਜੁ ਨਿਤ ਤੂੰ ਲਹੋ"" 
॥੩੬॥ ਦੋਹਰਾ॥ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਭਏ ਰਮਦਾਸ ਕੇ ਪਿਖਹੁ ਕਿ ਤ੍ਰਿਪਤੇ ਨਾਂਹਿ?। 
ਸੁਨਿ ਗਾਮਾ ਸੇਵਕ ਤਬੈ ਹੇਰਹਿ ਹੁਇ ਕਰਿ ਪਾਹਿ ॥੩੭॥ ਚੌਪਈ॥ ਉਪਰ 
ਉਦਰ ਹਥ ਕਹ ਵੇਰਹਿ।ਨਿਤ ਸਮ ਉਚੋ ਹੋਵਤਿ ਹੇਰਹਿ।ਕਹੈ ਬੈਦਿ ਕਰ:- 
“ਤ੍ਰਪਤੇ'” ਅਬੈ। ਨਿਤਿ ਸਮ ਭੋਜਨ ਕੀਨਸਿ ਸਬੈ”॥੩੮॥ ਪੁਨ ਜਲ ਪਾਨ 
ਕਗੰਹੇ ਕਰ ਧੋਇ। ਪਰਮਹੇਸ ਇਸ ਬਿਧਿ ਰਹਿ ਸੋਇ। ਕਬਿ ਤਨ ਸੁਧਿ", 
ਕਬਹੂ ਨਹਿ ਹੋਇ। ਬੋਲਹਿ ਕਬਹਿ ਬੁਲਾਏ ਕੋਇ ॥ ੩੯॥ ਕਬਹੂੰ ਬਸਤ੍ਰ 
ਸੈਭਾਰਤਿ ਢਾਸ। ਊਪਰ ਕੋ ਪਹਿਰਾਇ ਸੁ ਪਾਸ। ਅੰਤਰ ਮੁਖੀ ਬਿੱਤਿ ਨਿਤ 
ਰਾਖੇਂ। ਬੋਲਤਿ ਜਬਿ ਬਿਨਤੀ ਬਹੁ ਭਾਖੈਂ ॥੪੦॥ ਦੀਰਘ ਕੇਸ ਕੀਹ” ਦਹ 
ਕੇਰੇ। ਦੀਰਘ ਪਲਕਹਿ ਕਬਹਿ ਉਘੇਰੇ"“। ਨਾਂਹਿ ਤ ਮੁੰਦ੍ਰਿਤ'# ਰਹੜਿ 
ਬਿਲੋਚਨ । ਕਰਹਿੰ ਦਸ ਕੀ ਸੋਚ ਬਿਮੋਚਨ'?॥੪੧॥ ਦਾਸ ਲਖਹਿ ਠਿਤਿ 
ਕੋ ਬਿਵਹਾਰਾ। ਸਦਾ ਕਰਾਵਹਿੰ ਤਿਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰਾ । ਆਮਦ ਖਰਚ ਸੈਭਾਰਨਿ 
ਕਰੈ' ।ਦੇਠਿ ਲੇਨਿ ਨਿਜ ਇੱਛ ਬਿਚਰੈਂ ॥ ੪੨॥ ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ 
੍ਰੰਥੇ ਪ੍ਰਥਮ ਰ/ਸੇ “ਭਾਈ ਰਾਮਕੁਇਰਾੰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਰਲਨੰ ਨਾਮ ਤ੍ਰਿਤਿਯੋ ਅੰਸੂ ॥ ੩॥ ਤਤ 0੨281-40646 - ਘਰਿ 
"ਤਿਉਹਾਰ । “ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਜੀ ਦਾ ਰਮਦਾਸ ਕੇ ਪਿੰਡ ਹੈ । ੨ਪੁਗਣ ਹੈ । ਭਾਵ ਵਸਦੇ ਹਨ । 
“ਸਾਰੀ ਉਲਾਦ।੬ਕਾਮਨਾਂ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।”ਪਵਿੰਤ੍ਰ ਚਿਤ।ਨਹੀਂ' ਤਾਂ । ੯ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਚ 
ਆਤਸਾ ਦੇ ਲੀਨ ਹੋਏ ਰਹਿਗ ਦੀ ਦਸ਼ਾ । "ਗਿਆਨ ਸਮੁੰਦ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿਚ 
ਅਚੱਲ । "ਤੂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ । 'ਖੋਰੱਜ ਗਏ ਹੋ । 'ਖੋਤਨ ਦੀ -ਸੇਬੀ ਹੋਢੇ । “9ਲੰਬੇ ਵਾਲ 
ਭਰਵੱਟਿਆੰ ਦੇ । “ਕਦੇ ਕਦੇ ਖੋਲਣ । '੬੪੮। "?ਲਾਸ਼ । 



ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੩੧੯) _ਗਸ ੧। ਅੰਸੂ ਬ, 

੪. [ਭਾਈ ਰਾਮਕੁਇਰ ਜੀ ਪੂਸੈਰ] 
ਰਧਰਾ। ਦਿਕ ਰਸ ਬਿਸੀ ਅਖੰਡ ਵਹੈ ਬ੍ਹਮ ਭਾਨ ਕੇ ਮੱਚਿ । ਆਇ 
ਕਦਾਚਿਤ ਜਗਤ ਦਿਸ਼ ਰਹਤਿ ਢਾਸ ਬਹੁ ਪਾਹਿ॥੧॥ ਚੌਪਈ॥ ਏਕ ਸਮੇ 
ਤੁਰਕਨ ਕੀ ਸੈਨਾ । ਆਇ ਪਰੀ ਲੂਟਨ ਕਹੁ ਐਨਾ” ।ਬਸਤ੍ [ ਬਿਤੂਖਨ 
ਬਾਸਨ'ਭਾਰੇ। ਤੁਰੰਗ,ਧੇਨ',ਮਹਿਖੀ” ਗਨਸਾਰੇ॥੨॥ ਦੇਗ;ਕਰਾਹੇਂ,ਬਡ 
ਬਰਟੋਹੇਂ। ਅੰਨ ਬਹੁਤ ਸਭਿ ਲੀਨਸਿ ਖੋਹੇ। ਦਾਸ ਉਪਾਇ ਕਰਤਿ ਬਹੁ 
ਰਹੇ/ਕ੍ਯੋਂਜਬਰੀ ਤੁਮ ਠਾਨਤਿ ਅਹੇ॥੩॥ਕਹਿ ਬਹੁ ਰਹੇ ਨ ਮਾਨੀ ਕਾਹੂ। 

ਛੀਨ ਲੀਨਿ ਸਭਿ ਵਬਥੁ[ਘਰ ਮਾਂਹੂਬੈਠੇ ਰਾਮਕੁਇਰ ਜਹਿੰ ਭਾਈ।ਜਾਇ 
ਨਿਕਟਿ ਸੁਧਿ ਦੇਤਿ ਸੁਨਾਈ। ॥੪॥ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਮਨ ਮਹਿ ਕਛੂ ਨ ਆਨ। 

ਨਹਿੰ ਦਾਸਨ ਸੋਂ ਬਾਕ ਬਖਾਨੈ। ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਨ ਕੌ ਧਨ ਗਯਘਰ ਮਹਿ 
ਨਹੀ ਪਦਾਰਬ ਰਹਯੋ॥੫॥ਲੋਕਰਿ ਸਕਲ ਤੁਰਕ ਕੀ ਸੈਨ।ਜਾਇ ਪਹੂੰਚੀ 
ਅਪਨੇ ਐਨਾ" । ਲਵਪੁਰਿ ਕੋ ਸੂਬਾ ਇਕ ਹੁਤੋ । ਸੋ ਜਾਨਤਿ ਸਭਿ ਬਿਧਿ 

ਇਨ ਮਤੋ”॥ ੬॥ ਮਹਿਮਾ ਮਹਾਂ ਪਛਾਨਹਿ ਸੋਇ। ਸੁਖ ਦੁਖ ਮੈਂ ਇਕ 
ਰਸ ਨਿਤਿ ਹੋਇ। ਹਰਖ ਸ਼ੋਕ ਨਹਿੰ ਜਿਨਕੇ ਲੋਸ਼। ਇਨ ਕਉ ਲਖਹਿ 
ਮਹਾਂ ਦਰਵੇਸ਼ ॥ ? ॥ ਇਹ ਸੁਧਿ ਪਹੁੰਦੀ ਤਿਸਕੇ ਪਾਸਿ ।-ਲਿਯੈ ਲੂਟਿ 
ਰਮਦਾਸ ਅਵਾਸ'-। ਤਤਛਿਨ ਅਸੁ ਅਰੂੜ੍ਹ ਕਰਿ ਆਵਾਂ । ਲਵਪੁਰਿ 
ਤੇ ਤੁਰਨ ਹੀ ਧਾਵਾ ॥੮॥ ਕੁਛਕ ਸੈਨ ਆਈ ਜਿਹ ਸਾਂਬ। ਬਹੁਤ ਬਿਸੁ- 
ਰਤਿ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਗਾਬ'। ਰਾਮਦਾਸ ਕੇ ਪਹੁੰਚਜੋ ਗ੍ਰਾਮ ਨਗਨ ਪੈਰ ਹੁਇ 
ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਯੋ ਧਾਮ॥ ੯॥ ਬੈਠੇ ਰਾਮਕੂਇਰ ਵਿਗ ਗਯੋ । ਹਾਥ ਜੋੜਿ ਨੈਮ੍ਰੀ 

` ਬਹੁ ਭਯੋ। ਚਰਨ ਸਪਰਸ਼ਨ ਕਰਿ ਕਰ ਸੈਗ/। ਬੈਦਨ ਕੀਨਿ ਤ੍ਰਸਤਿ 
ਮਨ ਭੈਗ। ੧੦ ॥-ਮੁਖ ਤੇ ਸ੍ਰਾਪ ਦੇਹਿ ਕਛੁ ਨਾਂਹੀ-। ਖਰਮੋ ਰਹਜੋ 
ਡੁਰ ਧਰਿ ਉਰ ਮਾਂਹੀ । ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ਰਹੇ ਸੋ ਬੈਸੇ। ਤਿਸਕੋ ਬਾਕ ਨ 

ਭਾਖਕੋ ਕੈਂਸੇ॥ ੧੧॥ ਜਬਹਿ ਖਾਨ ਜਾਨੀ ਮਨ ਮਾਂਹਿ ।-ਬਿਨਾਂ ਬੁਲਾਏ 

-ਬੋਲਹਿ ਨਾਂਹਿ-। ਬਹੁਤ ਦੀਨਤਾ ਸਾਥ ਬਖਾਨੀ । “ਮੋਹਿ ਬਿਖ਼ਬਰੀ ਤੇ 

੧ਘਰ । =ਬਰਤਨ । 5ਘੋੜੇ, ਗਉਆ । $ਮੱਬੀਆਂ। “ਵਲਟੋਂਹੇ। #ਅਨਾਜ । ?ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 
ਸੁਭਾਉ ਨੂੰ । “ਰਮਦਾਸ ਕਿਆੰ ਦੇ ਘਰ । ( ਅ) ਰਮਦਾਸ ਰਮ ਦੇ ਘਰ । ੯ਪੌੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ 
ਹੋਕੇ ਆਇਆ । "“ਵਾਰਤਾ । "ਕਰਕੇ ਹੱਬਾਂ ਨਾਲ । "“ਂਡਰਦਿਆੰ । "ਢੱਠੇ ਮਨ 

ਪਾ£--ਕਰਨ ਕੇ । 1ਪਾ:--ਵਸਤੁ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੩੨੦) ਰਾਸ ੧। ਅੱਸੂ ੪। 

ਕ੍ਰਿਤ ਠਾਨੀ" ॥ ੧੨॥ ਭਈ ਅਵੱਗਯਾ ਅਧਿਕ ਤੁਮਾਰੀ । ਤੁਰਕ ਅਜਾਨ 
ਨ ਕੀਨਿ ਚਿਨਾਰੀਂ। ਮਿਲਿ ਮੂਰਖ ਇਕਠੇ ਹਇ ਆਏ। ਜਿਨਹੁਂ ਅਖਾਜ 
ਖਾਜ ਲਖਿ ਪਾਏ ॥੧੩॥ ਲੂਟੇ ਗ੍ਰਾਮ ਰੂ ਧਾਮਾਂ ਤੁਮਾਰੇ । ਸਭਿ ਸਜਾਇਕੇ 
ਉਚਿਤ ਬਿਚਾਰੇ । ਆਪ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਿਕੈ ਫੁਰਮਾਵਉ । ਗਈ ਵਸਤੁ ਜੋ 
ਸਗਲ ਬਤਾਵਉ ॥ ੧੪ ॥ ਕਰਿ ਕਰਿ ਕੈਦ ਸਭਿਨਿ ਕੋ ਲੋਵੇਂ । ਜੋ ਕੁਛ 
ਗਈ ਕਹਹੁ ਸੋ ਦੇਵੋਂ। ਅਪਨੀ ਸ਼ਰਨਿ ਪਰਜੋ ਮੁਝ ਜਾਨਿ । ਛਿਮਾ ਕਰਹੁ 
ਅਪਰਾਧ ਮਹਾਨ” ॥ ੧੫॥ ਸੁਨੋ ਖਾਨ ਕੇ ਬਾਕ ਸੁ ਕਾਨਿ । ਦੀਨ ਮਨਾ 
ਜੋ ਕਰਤਿ ਬਖਾਨ। ਉਚੋ ਮੁਖ ਕਰਿ ਨੈਨ ਉਘਾਰੇ । ਪਿਖੇ ਤੁਰਕ ਗਲ 
ਖਰੇ ਅਗਾਰੇ ॥ ੧੬॥ ਬ੍ਰਿੰਦ ਤੁਰੇਗ ਮਤੈਗਨਿ ਬਾਹਰ । ਉਠਤਿ ਸ਼ਬਦ 
ਸੁਨਿਯਤਿ ਗਨ ਜ਼ਾਂਹਰ । ਖਾਨ ਦਿਸ਼ਾ ਅਵਲੋਕਨ ਕੀਨ । ਬੋਲੜੋ ਗਾਮ- 
ਕੁਇਰ ਪਰਬੀਨ ॥ ੧੭॥ “ਹਮਰੋ ਕਛੂ ਨ ਕਿਤ ਤੇ ਗਯੋ । ਤੁਮ ਕੈਸੇ 
ਬੂੜਤਿ ਕਯਾ ਥਯੋ। ਗਤਾਨ ਅਰੂਵ ਬ੍ਰਿੱਤਿ ਕੋ ਜਾਨਿ। ਪੁਨਿ ਬੋਲਯੋ ਲਵ- 
ਪੁਰਿ ਪਤਿ ਖਾਨ“ ॥੧੮॥ “ਤੁਰਕ ਸੈਨ ਜਬਿ ਚਢਿ ਕਰਿ ਆਈ । ਵਸਤ 
ਸਿ ਰਤ ਤੇ ਲੋ 

ਇਤ ਉਸ 
ਹ ਹੂ 

ਹੁਤੇ ਇਸ ਬਾਨਾ । ਲੇ ਗਮਨਤਿ” ਨਿਤਿ ਬ੍ਰਿੱਤ ਅਖੇਰੀਂ। ਇਨਕੀ ਰੇਸ਼ਮ 
ਡੋਰ ਲਮੇਰੀ ॥ ੨੧॥ ਆਂਡੇ ਇਨ ਬੈਠਨਿ ਕੇ ਜੋਇ। ਸੋ ਲੁਟਿ ਗਏ 
ਨ ਦਿਖਿਯਤਿ ਕੋਇ। ਆੜੇ ਡੋਰਾਂ ਦੇਹੁ ਮੋਗਾਇ। ਜੇ ਤੁਮਰੇ ਕਹਿਬੇ 
ਮਹਿ ਆਇ! ॥ ੨੨॥ ਸੁਨਤਿ ਖਾਨ ਬਿਗਸਯੋ ਬਿਸਮਾਯੋ ।-ਦੇਖਹੁ 
ਕਸ” ਮਨ ਕੁਛ ਨਹਿੰ ਲਯਾਯੋ । ਲਾਖਹੁਂ ਕਾ ਧਨ ਘਰ ਤੇ ਗਯੋ । ਰਿਢੋ 
ਬਿਕਾਰ ਨ ਤਿਸ ਤੇ ਭਯੋ ॥ ੨੩॥ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਅਗਾਰੀ ਜੋ ਨਹਿ ਪਾਈ। 

_ ਸੋ ਲਟਿ ਗਈ ਰਿਦੇ ਇਮਿ ਆਈ। ਅਪਰ ਵਸਤੁ ਕੀ ਸੁਧਿ ਨਹਿੰ ਜਾਠੰ। 
_ਬ੍ਰੱਤਿ ਸਮਾਨਿ" ਮਹਿਦ ਬ੍ਰਹ-ਗਕਾਨੀ-॥ ੨੪॥ ਮਹਿਮਾ ਮਹਾਂ ਜਾਠਿ 
. "ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ (ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ) । “ਪਛਾਣ । ੧ਪਿੰਡ ਤੇ ਘਰ (ਗ੍ਰਾਮ-ਅਰੁ=ਧਾਮ ) । “ਨਿੰਮ੍ਰਤ 
ਵਾਲੇ ਮਨ ਨਾਲ਼ । “ਸੂਬਾ । ੬ਬਾਜ਼ ਨਾਮੇ ਪੰਛੀ । ?ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ । "ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ । ₹(ਬਾਜ਼ਾੰ ਢੇ 
ਬੈਠਣ ਦੇ) ਅੱਡੇ । "ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀ । "ਇਕ ਤੁੱਲ ਬ੍ਰਿਤੀ ਹੈ । 



ਸੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੩੨੧) _ਗੀਸ ੧। ਅੱਸੂ ੪. 
ਕਰਿ ਖਾਨ । ਬੈਦਿ ਪਾਨ ਜੁਗ"ਂਕਰਤਿ ਬਖਾਨ/ੜ੍ਰਿਪਾ ਠਾਨਿ ਮੁੜ ਸਾਥ 
_'ਚਲੀਜੈ । ਲਵਪੁਰਿ' ਕੇਤਿਕ ਦਿਵਸ ਬਸੀਜੈ ॥ ੨੫ ॥ ਜਬਿ ਇੱਛਾਂ 
ਪੁਨਿ ਹੁਇ ਹਟਿ ਆਵਹ । ਕਦਮ ਆਪਣੇ ਮੁਝ ਘਰ ਪਾਵਹ । ਇੱਤਯਾਂ- 
ਦਿਕ ਬਹੁ ਬਿਨੈ ਉਚਾਰਿ । ਲੇ ਸੈਗ ਚਲਯੋ ਹੋਇ ਅਸਵਾਰ ॥ ੨੬ ॥ 
ੋਹਰਾ॥ ਬਿਨ ਲਗਾਮ ਅਸੁ ਬਲੀ ਪਰ ਰਾਮਕੁਇਰ ਆਰੂੜ੍। ਇਕ ਦਿਸ਼ 
ਕਰਿ ਦੋਨਹੁ ਚਰਨ ਬੈਠਯੋ ਜਿਸ ਮਤਿ ਗੂੜ੍ਹ ॥ ੨੭ ॥ ਚੌਪਈ ॥ ਦੇਖਿ 
ਤੁਰਕ ਗਨ ਬਿਸਮੈ ਕਏ। ਇਕ ਦਿਸ਼ ਚਰਨ ਅਡੁਲਗਤਿ”ਲਏ। ਰਾਂਮਾਂ- 
ਦਾਸ ਸਾਥ ਤਬਿ ਖਾਨ । ਬੁਝਨ ਲਾਗਜੋ ਮਨ ਹੈਰਾਨ ॥ ੨੮ ॥ “ਕਿਮ 
ਅਰੂਵ' ਇਹ ਭਏ ਤੁਰੈਗ । ਗਿਰ ਨ ਪਰਹਿੰ ਹੁਇ ਭੈਗ ਨ ਅੰਗ” ਨਹਿ 
ਲਗਾਮ ਮੁਖ ਦੀਨਸਿ ਯਾਹੂ। ਦਿਖਿਯਤਿ ਬਲੀ ਮਹਾਂ ਇਹ ਬਾਹੂ ॥ 
੨੯॥ ਤਬਿ ਰਾਮੇ ਨੇ ਸਕਲ ਬਤਾਈ । “ਇਹ ਨਿਤਿ ਐਸੇ ਕਰਤਿ 
ਚਢਾਈ । ਬਿਨਾ ਲਗਾਮ ਭਜਾਵਹਿਂ ਘੋਰਾ । ਕਰਹਿੰ ਅਖੇਰ ਬ੍ਰਿੱਤਿ ਜਹ 
ਓਰਾ ॥ ੩੦ ॥ ਦੁਇ ਦਿਸ਼ ਜਾਂਘ ਕਬਹਿੰ ਲਟਕੌਤੇ । ਨਾਂਹਿ ਤ ਇਕ 
ਦਿਸ਼ ਚਰਨ ਕਰੋਤੇ? । ਬਿਸਮਹਿ ਖਾਨ ਬਾਤ ਸੁਨਿ ਕਰਿਕੇ । ਉਰ ਮਹਿੰ 
'ਸ਼ੈਸੈ ਰਹਜੋ ਬਿਚਰਿ ਕੇ ॥ ੨੧ ॥ ਤਿਮਹੀ ਚਢੇ ਆਇ ਲਵਪੁਰਿ ਮੈਂ।ਡੇਰਾ 
ਦੀਨਸਿ ਸੁੰਦਰ ਘਰ ਮੈਂ । ਸਰਵ ਭਾਂਡਿ ਕੀ ਸੇਵ ਕਰਾਈ । ਲੁਟੀ ਵਸਤੁ 
ਜੋ ਸਭਿ ਵਿਰਵਾਈ॥ ੩੨॥ ਜਹਿੰ ਜਹਿੰ ਗਈ ਸਹੀ ਕਰਿ” ਸਾਰੀ । 
ਲਈ ਮੰਗਾਦਇ ਖਾਨ ਬਲਿ ਭਾਰੀ । ਗ੍ਰਾਮ ਬਿਖੇ ਸੋ ਦਈ ਪੁਚਾਇ। 
ਅਪਰਾਧਨਿ ਕੌ ਦਈ ਸਜਾਇ ॥੩੩॥ ਹਿ= ਪਰਖਨ”” ਕੇ ਪੁਨਿ ਬਿਧਿ 
ਠਾਨੀ । ਖਾਨ ਮਹਾਂ ਮਤਿ ਮਾਨ ਬਿਨਾਨੀ”। ਇਕ ਬੜਵਾ" ਤਿਹ ਖਰੀ 
ਤਵੇਲੇ । ਜਿਸ ਪਰ ਚੜ੍ਨੋ ਅਧਿਕ ਦੁਹੇਲੇ ॥ ੩੪ ॥ ਅਤਿ ਅਰੀਅਲ”" 
ਨਹਿ ਚਲਹਿ ਅਗਾਰੇ। ਹਤੇ ਕਸਾ ਬਹ ਪੁਸ਼ਤ ਨਿਕਾਰੇ'੬। ਚਰਖੀ ਵਿਰਿ 
੧€ਵੇ' ਹਥ ਜੋੜਕੇ। "ਲਾਹੇਰ। “ਅਤੇਲ। “ਚਾਲ। “ਅਸਵਾਰ ।$ਘੇੜੇ ਡੇ। “ਟੁੱਦੇ ਨਾ ਕੋਈ 
ਅੰਗ । "ਜਿਸ ਦੇ । ੯ਘੋੜਾ । [ਭਿੰਰਲ ਲਾਵਣ ਲੀ ਵਗ 
੧੧ਪਰੀਖਜਾ ਕਰਨ ਲਈ । "ਮਾਨ ਤੋਂ” ਬਿਠਾਂ । "ਘੋੜੀ । ੫ਅੜੀਅਲ=ਉਹ ਘੋੜਾ 
ਇਕ ਥਾਂ ਅੜ ਖੜੋਵੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਟੁਰੇ। 
੧੬ ਹਤੋ ਕਸਾ== ) ਪੌੜੇ ਨੂੰ ਰਨ ਨਾਲ ਦਬਾ ਕੇ ਭ'ਵ ਕੱਸ ਕੇ ਅੱਡੀ ਲਾਇਿਆਂ, ( ਹਤੇ== ) ਲੁਕ -ਸਾ 

ਚਛਾਉਣ €' ਜਤਨ ਕੀਤ! ਜਾਵੇ ਡਾਂ ਉਹ ਪੁਸ਼ਤ ਨਿਕਾਲਦੇ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ 
ਪਛਭ _ਨਿਥਾਲਨਾਂ == ਫੋਹਾਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਹਵਾ ਵਿਚ ਦੁਲੱਤੇ ਮਾਣਏ ਹਨ । 

ਵਪਾ:=ਕਜ਼ । 

(< 



ਸ੍ਰੀ ਗੈਂਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੩੨੨ ) ਰਾਸਿ ੧ ! ਅੰਜੂ ਬ. 

ਗੇਰਹਿ" ਅਸਵਾਰ । ਵਾਂਧਤਿ ਬੱਕ੍ਨ ਦੇਹਿ ਸੰਭਾਰ ॥੩੫॥ ਭਾਜ ਚਣਲੰਹ 
ਤਬ ਅਟਕਹਿ ਨਾਂਹੀ । ਮੁਹਿਤਾਣੀ" ਬਹੁ ਐਬਨ ਮਾਂਹੀ। ਖਾਨ ਤਰੈਗਨਿ 
ਸੋ ਮੰਗਵਾਈ । ਅਰਪੀ ਰਾਮਕਇਰ ਕੈ ਤਾਈਂ ॥ ੩੬ ॥ ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਕਰਿ 
ਬਿਨਤੀ ਠਾਨੀ । ਲੋਹ ਉਪਾਇਨ ਬੜਵਾ ਆਨੀ। ਇਸ ਪਰ ਆਪ 
ਅਰੂਢਨ ਹੋਵਹੁ । ਵਿਰਹੁ, ਅਖੇਰ ਚਲਹ ਮਗ, ਜੋਵਹੁ"॥ ੩੭ ॥ ਐਸੀ 
ਰੀਤਿ ਭਾਵਨਾ ਮੇਰੀ। ਇਸ ਥਲ ਤੇ ਚਢਿ ਕਰਿ ਇਕ ਬੇਰੀ । ਪ੍ਰਥਮ 
ਕਰਹੁ ਲਵਪੁਰਿ ਕੀ ਸੈਲ । ਪੁਨ ਨਿਜ ਗ੍ਰਾਮ ਗਮਹੁ ਸਭਿ ਗੈਲ" ॥ 

ਭੀਰ ਸਮੁਦਾਏ । ਕੂਖਨ ਬਸਤ੍ਰ ਪਹਿਰ ਹਰਿਖਾਏ । ਪੁਨਹਿ ਖਾਣ 
ਨਿਜ ਬੈਠਕ ਮਾਂਹਿ। ਲੋ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਯੋ ਉਤੈਗ ਬਡ ਜਾਂਹਿ॥ ੪੪॥ ਉਚਹਿ 
ਖਰੇ ਹੋਇ ਦਿਖਰਾਯੋ । ਨਿਜ ਘਰ ਅਰੁ ਸਭਿ ਨਗਰ ਸੁਹਾਯੋ । ਸਭਿਨਿ 
ਚਰਥੀ ਫਿਰ=ਵਾਗ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਇਕੋਂ ਬਾਂ ਚਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਭੇਗਣ ਦੀ 

_ਐਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ । ”ਂਫਾਂਧਤਿ ਬੱਕੂ=ਚਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਚਾਨਕ ਸੱਜੇ ਯਾ ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਟੇਢ ਦੇਕੇ 
ਦਵੇ ਜਾਣਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਵਾਰ ਆਸਨ ਉਖੜਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । “ਆਪ ਮੁਹਾਰੀ; ਮੂੰਹ ਜੋਰ । 
ਭਾਵ (ਇਸੰਤੇ ਚੜ੍ਹਕੇ) ਵਿਰੋ=ਸੈਰ ਕਹੋ, (ਅਖੇਰ ਚਲਹੁ=]ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਓ, (ਚਲਹ ਮਗ=) 

ਸਫਰ ਕਰੋ, ( ਇਉਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋਵੋ=) ਦੇਖੋ, ਪਰਖੋ। “ਸਾਰ ਰਸਤਾ । $ਵਿਦ ਕੀਤੇ । 
“ਲਗਾਮ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਚੱਲੀ । ੯ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ । "ਮਨੋ ਸਿਖਾਈ ਹੋਈ ਸੀ । "(ਭਾਈ 
ਜੀ ਵੀ) ਜਿ ਨੂੰ ਸੁੱਟਦੀ ਹੈ । '੨ਸਮੰਗ੍ਰ)। ਉੱਚੀ ਸੀ ਜੋ ਬੜੀ । 

ਪਾ:=ਪੂਰ ਕੋ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਂਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੩੨੩ ) ਗਸਿ ੧ । ਅੰਸੁ ੪. 

ਬਿਲੌਕਤਿ ਬੋਲੇ ਬਾਨੀ । ਭਾਈ ਰਾਮਕੁਇਰ ਬ੍ਰਹ ਗਜਾਨੀ ॥ ੪੫ ॥ 
_ਵੋਹਗਾ ॥ਸੁਨਹੁ ਖਾਨ ! ਰਾਮਦਾਸ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਉਜਾਰਯੋ ਲੂਟ। ਵਸਤੁ ਖਸੋਟੀ 
ਸਭਿਨਿ ਤੇ, ਗਨ ਮਨੁਜਨ" ਕਹੁ ਕੂਟ ॥ ੪੬ ॥ ਚੌਪਈ ॥ ਸੋ ਸਗਰੀ 
ਤੁਮ ਨੇ ਵਿਰਵਾਈ”। ਹਮਰੋ ਗ੍ਰਾਮ ਬਸਹਿ ਪੁਨਿ ਆਈ । ਤੁਮਰੋ ਨਗਰ 

ਜੁ ਬਸਹਿ ਬਿਲੈਦ । ਅਰ ਉਚੇ ਘਰ ਸੈਲ ਮਨਿੰਦ' ॥੪੭ ॥ ਇਹ ਜਥਿ 
ਲੁਟੇ ਜਾਹਿ ਉਜਾਰੇ । ਕੌਨ ਢਿਰਾਵਹਿ ਵਸਤੂ ਸਾਰੇ ਮਕਰਹਿ ਕੌਨ ਇਨ 
ਕੀ ਰਖਵਾਰੀਊ। ਕਹਾਂ ਬਸਹਿ ਇਹ ਨਗਰੀ ਸਾਰੀ?॥੪੮॥ਸੁਨਤਿ ਖਾਨ 
ਕਹਿ“ਇਹ ਕਯਾ ਆਪ ਊ। ਦੇਤਿ ਮੋਹਿ ਅਰ ਪੂਰਿ ਕੋ ਸ੍ਰਾਪ' । “ਹਮ ਤੋ 

ਸਹਿਜ ਸੁਭਇਕ ਬੂਝੇ“ ਊ। ਤੁਮ ਕੋ ਸ੍ਰਾਪ ਕੁਤੋ ਇਹ ਸੂੜੇ॥੪੯॥-ਮਹਾਂ 
ਨਗਰ ਇਹ ਉਜਰੈ ਸਾਰਾ । ਕਹਾਂ ਬਸਹਿ-;ਹਮ ਏਵ ਉਚਾਰਾ । ਹਮਰੀ 
ਵਸਤੁ ਤੁਮਹਿੰ ਵਿਰਵਾਈ । ਤੁਮਰੀ ਲੁਟੇ ਕਹਾਂ ਕਰ ਆਈ” ॥ ੫੦ ॥ 

ਸੁਨਤਿ ਖਾਨ ਪੁਨਿ ਤੂੁਸ਼ਨਿ ਰਹਿਓ”।ਤ੍ਰਾਸ ਧਰੇ ਉਰ ਕੁਛ ਨਹਿ ਕਹਿਓ। 
ਨਿਕਸੇ ਵਹਿਰ ਅਰੂਢਨ ਭਏ। ਪਹੁੰਚਨ ਹਿਤ ਨਿਜ ਗ੍ਰਾਮ ਸਿਧਏ॥੫੧॥ 

ਸਨੇ ਸਨੇ ਮਾਰਗ ਬਲਿ ਪਗੇਸਕਲ ਵਸਤੁ ਲੇ ਸੇਵਕ ਤੁਰੇ। ਕਹਜੋ ਖਾਨ 

ਠੇ“ਰਹੀਅਹਿ ਸੈਗ। ਬੜਵਾ” ਤੇਜ ਕਚਲਨਿ" ਕੁਢੈਗ” ॥ ੫੨ ॥ ਤਿਨ 
ਪੀਛੈ ਅਪਨੇ ਜਨੁ ਕੇਈ । ਪਠਿਬੋ ਕਰੇ ਕਹਯੋ ਸੈਗ ਤੇਈ । “ਦੂਰ ਦੂਰ 
ਤਮ ਦੇਖਤਿ ਜਾਓ । ਗਿਰਹਿੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖ਼ਬਰ ਸਭਿ ਲਾਓ” ॥ ੫੩ ॥ 
ਜਬ ਲਗਾਮ ਬਿਨ ਚਢਿ ਕਰ ਚਾਲੇ । ਅਚਰਜ ਮਾਨਜੋ ਖਾਨ ਬਿਸਾਲੇ । 
ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਿ ਘਰ ਕੋ ਗਯੋ। ਸ਼ਰਧਾ ਦਿਢਿ ਠਾਨਤਿ ਸੁਖ ਲਯੋ॥੫੪॥ 
ਲਵਪਰ ਤੇ ਨਿਕਸੇ ਮਗ ਪਰੇ । ਚਲਹਿ ਤੁਰੌਗਨਿ"” ਹੁਇ ਅਨਸਰੇ''। 
ਜਥਾ ਚਲਾਵਨਿ ਮਨਮਹਿ ਠਾਨੈਸੁਖਦਾ ਗਮਨਹਿ'” ਤਬਾ ਮਹਾਨੇ।੫੫॥ 
ਪਠੇ ਖਾਨ ਜਨ ਦੇਖਨ ਜੇਈ । ਚਿਤ ਪਹਿਚਾਨਤਿ ਭੇ ਬਿਪਿ ਤੇਈ । 
ਸਭਿਨਿ ਦੇਖਿਤੇ ਤਬਹਿ ਭਜਾਈ।ਪੌਨ ਗੌਨ ਕੋ ਕਰਿ ਪਿਛਵਾਈ"॥੫੬॥ 

ਜਾਤਿ ਗਰਦ ਅਵਲੋਕਨ ਕਰਿਈ । ਨਹਿੰ ਬੜਵਾ ਕੋ ਅੰਗ ਨਿਹਰਿਈ । 
ਅਧਿਕ ਸ਼ੀਪ੍ਰਤਾ ਧਰਿ ਇਮ ਦੌਰੀ । ਹੇਰਿ ਹੇਰਿ ਨਰ ਮਤਿ ਭਈ ਬੋਰੀ ॥ 
੧ਜਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ । “ਮੋੜਕੇ ਲੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। “ਪਰਬਤ ਵਰਗੇ । “ਭਾਈ ਰਮਕੁਇਰ ਜੀ 
ਬੇਲੇ । “ਪੁਛਿਆ । <ਕਿਵੇ' (ਤੈਨੂੰ) ਪਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ । “ਘੋੜੀ । "ਖੋਟੀ ਚਾਲ ਵਾਲੀ । “ਭੇਜੇ । 
੯੦੍ੜੀ । ੯੧ਅਨੁਸ਼ਾਰ ਹੋਕੇ । "ਸੁਖ ਨਾਲ ਟੁਰਦੀ ਹੈ । "ਵਾਯ ਦੇ ਵੇਗ। ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਤ 
ਗੋਈ । ਆਪਸ=ਗਯੋ। 



ਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਪਰਤਾਪ ਸੁਰਜ । ( ੧੩੨੪ ) ਗਸਿ ੧ । ਅੰਸੂ ੫, 
੫੭ ॥ ਪਹੁੰਚੇ ਕੇਤੀ ਦੂਰ, ਟਿਕਾਈ”"। ਪੁਨ ਨਰ ਗਨ ਕਹੁ ਸੋ 
ਟਾਈ। ਇਕ ਢਿਸ਼ ਚਰਨ ਕਿਏ ਅਸਵਾਰੀ । ਹੇਰਿ ਹੇਰਿ ਸਭਿ ਬੈਦਨ 
ਧਾਰੀ ॥ ੫੮॥ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇਕ ਮਾਰਗ ਸਾਰੇ । ਉਲੰਘਿ ਪਹੁੰਚ ਨਿਜ 
ਗ੍ਰਾਮ ਮਝਾਰੇ । ਉਤਰ ਪਰੇ ਅਪਨੇ ਘਰ ਰਹੇ । ਦੇਸ਼ ਅਨਿਕ ਮਾਨਤਿ 
ਜਿਸ ਅਹੇ ॥੫੯॥ ਇਤਿ ਫਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਬੇ ਪੂਬਮ ਰਾਸੇ 'ਸ਼੍ਹੀ ਰਾਮਕੁਇਰਾ 
ਪੂਸੈਗ ਬਰਨਨ ਨਾਮ ਚਤੁਰਥੋ ਅੰਸ॥ ੪ ॥ ੫. [ਗਜ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਦਾ ਮੁੱਢ ਕਿਵੇ ਬੱਬੀ]। 
ਦੌਹਰਾ॥ ਰਾਮਕਇਰ ਇਸ ਭਾਂਤਿ ਭਾ ਢਿਗ ਦਸਮੇ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ । ਬਹੁਤ 
ਬਾਰਤਾ ਤਬਿ ਕਰੀ ਆਗੈ ਸੁਨੀਐ ਤਾਂਹਿ ॥੧॥ਚੌਪਈ॥ ਇਸਕੀ ਕਹੀ 
ਕਿਤਿਕ ਗੁਰ ਕਥਾ । ਸਰਬ ਸੁਨਾਵੋਂ ਮਮ ਮਤਿ ਜਥਾ”। ਮੰਨੀ ਸਿੰਘ ਭਏ 
ਬੁਧਿਵਾਨ । ਤਿਨਹੁ ਬਿ੍ਤੋਤ ਜੁ ਕੀਨਿ ਬਖਾਨ॥੨॥ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਗ੍ਰੰਥ ਬਿਥੇ 
ਮੈ ਕਹੋਂ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਸੁਜਸੁ ਜਹਾਂ ਤੇ ਲਹੋਂ। ਤਹਿੰ ਤੇ ਕਰੋਂ ਬਟੋਰਨ” ਸਾਰੇ । 
ਕਿਤਿਕ ਸੁਨੀ ਸਿੱਖਨ ਮੁਖ ਦਰਾਰੇ॥੩॥ ਸੋ ਸਭਿ ਇਸ ਮੈ ਲਿਖੋਂ ਬਨਾਈ। 
ਛੈਦ ਬੈਦ ਕਰਿ ਸੁੰਦਰਤਾਈ । ਕਿਤ ਕਿਤ ਅਪਰ” ਥਾਨ ਗੁਰ ਕਬਾ। ਸੋ 

_ ਮਿਲੈ। ਬੀਨ" ਡਾਂਵਲਾ ਲੇ ੜਿਹ ਭਲੈ ॥੫॥ ਤਥਾ ਜਗਤ ਤੇ ਮੈਂ ਚੁਨਿ 
ਲੋਊਂ । ਕਥਾ ਸਮਸਤ"” ਸੁ ਲਿਖ ਕਰਿ ਦੇਊ' । ਬਾਨੀ ਸਫਲ ਕਰਨ ਕੇ 
ਕਾਰਨ । ਕਰਿ ਹੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਜਸ ਉਚਾਰਨ ॥੬॥ ਜਿਮ ਦਧਿ" ਬਿਥੋ 
ਪ੍ਰਿੱਤ ਮਿਲ ਰਹੈ । ਕਰਹਿ ਮਥਨ”” ਨੀਕੇ ਸੁਭ ਲਹੇ । ਤਿਮ ਜਗ ਮਹਿ 
ਕਰ ਬਾਦ ਬਿਬਾਦੂ" । ਗੁਰ ਜਸੁ ਸੌਚੋਂ"' ਦੇ ਅਹਿਲਾਦੂ'' ॥ ੭ ॥ ਜਥਾ 
ਉਦਧਿ ਮਥਿ"$ ਰਤਨ ਨਿਕਾਸ਼ੇ। ਵਹਿਰ ਭਏ ਜਗ ਮਹਿਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੇ । 
ਤਿਮਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਸੁਜਸੁ ਨਿਕਾਸ਼ੱ/ਸਭਿ ਤੇ ਸੁਨਿ ਇਕ ਥਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀਂ 
॥ ੮॥ ਪੂਰਬ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕਥਾ । ਛੋਦਨ ਬਿਖੈ ਰਚੀ ਮਤਿ ਜਥਾ । 
ਰਹਜੋ ਚਾਹਿਤੋਉਗੁਰਨਿ"” ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ । ਨਹਿੰ ਪਾਯੋ ਤਿਸਤੇ ਪਸ਼ਚਾਤ ॥੯ ॥ 
(ਘੋੜੀ) ਖੜੀ ਕੀਤੀ। "ਜੈਸੀ ਹੈ। “ਇਕੱਤਰ । “ਹੋਰ । “ਇਕ ਥਾਂ । ੬ਰੇਤਾ । “ਸੋਨਾ । 
ਦਚੂਣ ! ੯ਨਿਅਰੀਆਂ । "ਸਾਰੀ । "ਦਹੀਂ । “ਰਿੜਕਣ ਨਾਲ । ”“ਡਾਂਵ, ਵਾਦ= 
ਗੁਰਜਸ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਬਰਣਨ, ਤੇ ਵਿਵਦ=ਵਿਰੋਧੀ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕਥਨ ਵਾ 
ਯੁਕਤੀ ਸਹਿਤ ਖੰਡਨ । $ਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗ! । ,'“ਪ੍ਰਸੈਨਤਾ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ (ਗੁਰੂ ਜਸ) । 

` ੧੬ਸਮੁੰਦਰ ਰਿੜਕ ਕੇ । ਭਾਢ ਬਾਕੀ ਨਵਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦਾ । ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪੂਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਰਾਵਹੈ। 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੩੨੫) ਗਾਸਿ ੧। ਔੰਸੂ ੫. 

ਪੋਰਾਲਬਧ ਕਰਿ ਕਿਤਿ ਕਿਤਿ ਰਹੇ। ਚਿਤ ਮਹਿੰ ਗੁਰ ਜਸ ਰਚਿਬੋ 

ਚਹੇ । ਕਰਮ ਕਾਲ” ਤੇ ਕੈੱਬਥਲ ਆਏ । ਥਿਤ ਹੁਇ ਜਪੁਜੀ ਅਰਥ 

ਬਨਾਏ ॥ ੧੦॥ ਪੁਨਿ ਸੈਜੋਗ ਹੋਇ ਅਸ ਗਯੋ । ਰਾਮ ਚਰਿਤ ਕੋ ਮਨ 

ਹੁਲਸਯੋ । ਬਾਲਮੀਕ ਕ੍ਰਿਤ ਕਥਾ ਸੁਨੀ ਜਬਿ । ਛੈਦਨਿ ਬਿਖੈ ਰਚੀ ਤਬ 

ਹਮ ਸਬਿ ॥ ੧੧॥ ਰਾਮ ਕਥਾ ਪਾਵਨ ਬਿਸਤਾਰੀ” । ਸਨਿ ਸਭਿ ਨੀਕੀ 

ਰੀਤਿ ਉਤਾਰੀ] । ਸੁੰਦਰ ਬਨਯੋ ਰਮਾਇਨ ਮਹਾਂ । ਤਤਛਿਨ ਲਿਖ 

ਲੀਨਸਿ ਜਹਿੰ ਕਹਾਂ$ ॥੧੨॥ ਪੁਨ ਬਿਦਾਂਤ ਕੌ ਗ੍ਰੰਥ ਮਹਾਨ । ਉਪਨਿ ਸ਼ੋ 

ਧਨਿ ਕੋ ਜਹਿੰ ਬੱਖਰਾਨ । ਆਤਮ ਕੋ ਪੁਰਾਨ ਜਿਸ ਨਾਮੁ” । ਸਕਲ 

ਬਨਾਯੋ ਸੋ ਅਭਿਰਾਮ ॥੧੩॥ ਬਹੁਤ ਬਰਖ ਬੀਤੇ ਜਬ ਲਹੇ । ਗੁਰ ਜਸੁ 

ਰਚਨਿ ਚਾਹਤੇ ਰਹੇ। ਉਰ ਅਭਿਲਾਖਾ ਨਿਤਿ ਕੀ ਮੇਰੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕ੍ਰਿਪਾ 

ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਕਰਿ ਹੇਰੀ ॥੧੪॥ ਭਯੋ ਅਚਾਨਕ ਸੈਚੈ ਆਈ । ਸਰਬ ਗੁਰਠਿ 

ਕੋ ਜਸੁ ਸਮੁਦਾਈ । ਚਾਹਤਿ ਭਏ ਆਪ ਗੁਰ ਜਬਹੂੰ। ਭਾ ਸੈਚੈ ਦਸ 

ਗੁਰ ਜਸ ਸਭਿਹੂੰਪ੍ ॥੮੫॥ ਹੇਰਿ ਉਮੰਗ ਮੋਹਿ ਮਨ ਆਈ ।. ਕਰਨ ਲਗਯੋ 

ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਸੁਹਾਈ । ਰਾਮਕੁਇਰ ਕੇ ਮੁਖ ਤੇ ਕਥਾਂ । ਬਰਨੌ' ਸਭਿ ਮੈਂ 

ਹੋਈ ਜਥਾ ॥ ੧੬॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕ੍ਰਿਪਾਲਾ । ਗਏ ਦੇਸ਼ ਤਜਿ 

ਇਹ ਜਿਸ ਕਾਲਾ । ਮਿਲਯੋ ਤਬਹਿ ਬਿਛੁਰਨ ਨਹਿ ਚਹਜੋ। 

ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਹੋਂ” ਬਚ ਕਹਯੋ ॥੧੭॥ ਇਸਕੇ ਮਨਕੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਨ । 

ਕ੍ਰਿਪਾ ਧਾਰਿ ਇਮ ਕੀਨਿ ਬਖਾਨ । “ਚਵਹੁ ਅੱਖੇਰ` ਦਰਸ ਤਹਿੰ ਪੈਹੋ । 

ਅਪਨੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰ ਕਰੋਹੋ” ॥੧੮॥ ਮੁਨਿ ਘਰ ਗਯੋ ਅਨੰਦ ਮਹਿ ਮਗਨ। 
ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਕੀ ਲਾਗੀ ਲਗਨ£ । ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਹਿ ਬਿਛੁਰਯੋ ਜਬ 

ਤੇ। ਚਢਹਿ ਅਖੇਰ? ਨੇਮ ਕਰਿ ਤਬਿ ਤੇ ॥ ੧੯ ॥ ਗਮਨਹਿ ਵਹਿਰ 

ਜਾਇ ਉਦਿਆਨ । ਦਰਸਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਾਨ । ਜਾਵਦ' 

ਨਹਿ ਸਰੀਰ ਕਹੁ ਤੜਾਗਜੋ । ਤਾਵਦ ਇਸੀ ਨੌਮ ਮਹਿ ਲਾਗਯੋ॥ ੨੦॥ 
ਕਰਵ ਕਰਮ 3 ਸਮ ਦੀ ਗਤੀ ਨਾਲ । ਦਫੇਂਲਾਈ । "ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਪਨਿਖਧਾਂ ਦੀ ਵੜਾਖੜਾਂ 

ਹੈ ਤੇ “ਆਤਮ ਪੁਰਾਨ” ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ( ਗ੍ਰੰਥ ) ਦਾ। “ਸ਼ਿਕਾਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਹੋ । $ਸਿੱਕ । 
”ਜ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ । “ਜਦ ਤਕ । ਰ੍ 

1ਪਾ>ਰਚਯੋ ਚਾਹ ਨੇ । ੩੫:-ਉਚਾਰੀ। ਉਇਸ ਗ੍ਰੈਬ ਦੇ ਉਤਾਂਰੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਹੋਏ, 

ਦੁਨਾਂਚਿ ੧੮੯੧ ਦੇ ਆਰੈਤ ਵਿਚ ਇਹ ਰ੍ਰੰਬ ਮੁੱਕਾ ਸੀ, ਤੇ ੧੦ ਵੈਸਾਖ ੧੮੯੨ ਨੂੰ ਮੁੱਕਾ 

ਇਕ ਉਤਾਰਾ ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ। __ਵਿਸਬਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿਚ ਹੈ। 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੩੨੬) ਰਾਸਿ ੧। ਅੰਸੂ ੫, 
ਵਹਿਰ ਅਖੇਰੰਬ੍ਰਿੰਤਿ ਕੋ ਜਾਵੈ'। ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵੈ । ਅਵ- 
ਚਲ ਨਗਰਾਂ ਗਏ ਗੁਰ ਜਬੈ । ਸੱਚਖੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਭੇ ਤਬੈ ॥ ੨੧ ॥ 
ਮੱਦ ਦੇਸ਼” ਮਹਿ ਤਿਨ ਤੋਂ ਪਾਛੇ । ਰਹੇ ਜੁ ਸਿੰਘ ਰਹਿਤ ਮਹਿੰ ਆਫੇ' । ਸੋ 
ਇਨ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਹੁ ਗਏ। ਹਾਂਬ ਜੋਰਿ ਕਰਿ ਬੈਦਤਿ ਭਏ॥ ੨੨ ॥ 
ਰਹੇ ਨਿਕਟਿ ਗੁਰ ਸੁਜਸੁ ਉਚਾਰਤਿ।ਉਰ ਮਹਿ ਪਰਮ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹੁ ਧਾਰਤਿ। 
€ਦੇਖਹੁ ਕਹਾਂ ਚਲਿਤ ਕਰਿ ਗਏ” । ਰਣ ਮਹਾਨ ਘਮਸਾਨਨ" ਕਏ 
॥੨੩॥ਲਾਖਹੁ ਸ਼ੱਤ੍ਨ ਕਉ ਸੈਘਰਿਕੌ। ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਉਤਪਤਿ ਕਰਿ ਕੈ। 
ਹਤਿ ਭੇ ਚਾਰਿਹੁ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ । ਤਉ ਜੁੱਧ ਮਹ ਬਹੁ ਅਹਿਲਾਦੇ? ॥ 
੨੪॥ ਲੋਸ਼ੇ ਮਾਤ ਜਿਠਿ ਮੋਹ ਨ ਹੋਯੋ । ਮਹਾਂ ਬੀਰ ਸ਼ੱਤ੍ਨ ਘਰ ਖੋਯੋ । 
ਜਯੋਂ ਚਿਤ ਚਗੰਤ ਕਰਤਿ ਤਤਕਾਲਾ ।ਤਊ ਚਲੇ ਜਿਮ ਨਰ ਗਨ 
ਚਾਲਾ ॥ ੨੫ ॥ ਜਿਨ] ਮਹਿੰ` ਅਤਿ ਉਤਸਾਹਿ ਬਿਰਜੋ ਹੈ। ਆਗੇ 
ਅਸ ਕਿਨਹੂੰ ਨ ਕਰਯੋ ਹੈ । ਅਧਿਪਤਿ" ਅਧਿਕ'” ਨੁਰੋਗਾ ਭਯੋ । ਸਭਿ 
ਦੇਸ਼ਨਿ ਕਹੁ ਰਾਜਾ ਥਯੋ ॥ ੨੬॥ ਦੈ ਬਿੰਸਤ ਲਛ2 ਸੈਨਾ ਸੈਗ । 
ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਪੈਂ ਗਢਭੈਂਗ"। ਅਰੁ ਪੱਚਾਸ ਹਜ਼ਾਰ ਜਮੂਰੇ'! । ਅਰਯੋਨ 
ਕੋ ਕੀਨਸਿ ਸਭਿ ਜ਼ੂਰੇ ॥ ੨੭ ॥ ਅਪਰ" ਸੇਨ ਜੋ ਰਾਜਨ ਕੇਰੀ । ਗਨੌ 
ਕੌਨ ਸੈਗ ਚਲਹਿ ਘਨੋਰੀ। ਜਿਸਕੋ ਤੋਜ ਸਹੇ ਨਹਿ ਕੋਊ । ਸਕਲ ਮਿਲੈ 
ਬੇਦੈਂ ਕਰ ਦੋਉ ॥ ੨੮ ॥ ਤਿਹ 'ਸੋਂ'' ਅਰਿਕੋ ਕਰਨ ਲੜਾਈ । ਸਿੰਘ 
ਅਲਪ੫'$ ਲੇ ਸੈਗ ਸਹਾਈ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਸਮਰਬ ਅਪਰ ਨ ਲਹੀਏ। ਤਿਸ 
ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਕੇ ਗੁਨ ਕਹੀਏ ॥ ੨੯ ॥ ਅਸ ਤੁਰਕਨ ਗੀ ਜਰਾਂ ਉਖਾਰੀ । 
'ਜਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਵੈਂ/ ਪੰਜਾਬ । (ਅ) ਪੁਰਾਣਾਂ ਮੂਜਬ ਰਾਵੀ ਤੇ ਜੋਹਲਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ 
ਦੇਸ਼ । ਚੰਗੇ । “ਭਾਦ ਦਸਮੇ' ਗੁਦੂ ਜੀ । “ਯੁੱਧ । “ਮਾਰ ਕੇ । “ਪ੍ਰਸੈਨ ਰਹੇ । ਭਾਵ ਗੁਰਾਂ 
ਵਿਚ । ੯੫ਤਸ਼ਾਹ । "“ਬੜ । ਬਾਈ ਲਖ ਫੌਜ । ""ਕਿਲ੍ਹੋ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ । "ਂਫੋਟੀ 
ਤੌਘ । ₹$ਹੋਰ । “ਭਾਵ ਐਂਸੇ ਬਲਵਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ । "'ਕੋੜੇ ਜਿੰਨੇ । 

# ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਸਮੇ' ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦਾ ਦੇਹੁਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਢ ਨਿਵਾਸ ਸਬਾਨ ਹੈ, 
ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਰਿਆਸਤ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਨਾਂਦੇੜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੈ । ਪ੪--ਰਨ। 

3ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਸੈਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸਿਧ ਗੋਣਤੀ 
ਕਹੀ ਹੈ, ਛੇਵਣੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਬੀ, ਘੋੜ ਚੜ੍ਹੇ, ਹਾਬੀ ਸਵਾਰ, ਤੋਪਖਾਨੇ ਵਾਲੋ 
ਬੀਤੇ ਜੋ ਆਂਗੇ ਪਿਛੇ ਘਰੀਂ ਵਸਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਜੰਰ। ਵੇਲੇ ਮੱਦੇ ਤੇ ਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈਂਦੇ ਸਨ ਓਹ 
ਸਾਦੇ । ਉਮ ਸਮੇਂ ਹਥਿਆਰ ਹਰ ਕੋਈ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਸ,, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤਣਾ 
ਬੇ-ਫਿਫੋਤ ਲੌਕ ਜਾਣੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਪਾਤਸਾਹੀ ਹੇਕਹੇ ਤੇ ਅਨੇਕ ਆ ਆ ਕਠ ਹੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੩੨੭) ਰਾਸਿ ੧। ਅੰਸੂ ੫. 

ਕੀਨ ਰਾਜ ਬਹੁ ਪੁਸ਼ਤਨਿ" ਭਾਰੀ । ਦੀਰਘ” ਦੁਰਗ ਮਵਾਸ” ਬਡੇਰੇ। 
ਹੋਇ ਛਾਰ ਸੋ ਪਰਹਿੰ ਨ ਹੇਰੇ ॥ ੩੦ ॥ ਭਾਈ ਰਾਮਕੁਇਰ ਤੁਮ ਲਹੋ । 
ਸਰਬ ਰੀਤਿ ਸੋਂ ਸਮਰਬ ਅਹੋ। ਕਰਹੁ ਲਿਖਾਵਨਿ ਗੁਰ ਕੀ ਕਬਾ। ਪੇਖੀ 
ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਵਹੁ ਤਥਾਨਂ ॥੩੧॥ ਪ੍ਰਥਮੈ ਅਸ਼ਟ ਗੁਰਨ ਕੀ ਕਬਾਂ । ਕਰਹੁ 
ਸੁਨਾਵਨਿ ਭੇ ਜਗ ਜਥਾ। ਜਿਮਿ ਚਰਿੱਤਰ ਬਰ ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰੇ। ਕਰਿ 
ਨਰ ਸਿੱਖਯ ਸਮੂਹ ਉਧਾਰੇ ॥ ੩੨॥ ਪਾਛੇ ਸੈਗਤਿ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜੂ' । ਪੰਥ 
ਖਾਲਸਾ ਸਿੰਘਨ ਰਾਜੂ । ਪਠਿਬੇ ਤੇ ਗੁਰ ਕੌ ਜਸੁ ਜਾਨੈ'। ਸੁਮਤਿਵੈਤ ਬਹੁ 
ਭਾਂਤ ਬਖਾਨੈ' ॥੩੩॥ ਹੁਇ ਗੁਰ ਸਿੱਖਨ ਕੀ ਕੱਲਯਾਨ । ਅਪਰ ਧਰਹਿਂ 
ਸ਼ਰਧਾ ਸੁਨਿ ਕਾਨ । ਸਭਿਹਿਨਿ ਪਰ ਤੁਮਜ਼ੋ ਉਪਕਾਰ। ਸੁਨਿ ਸਨਿ ਲੋ 
ਗੁਰਮਤਿ ਕੋ ਧਾਰ? ॥੩੪॥ ਸਭਿ ਸਿੰਘਨ ਕੀ ਬਿਨਤੀ ਸੁਨਿਕੈਂ । ਭਾਈ 
ਰਾਮਕੁਇਰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਨਿਕੈ । ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਲਿਖਾਰੀ ਲਾਇਵ।ਸਭਿ ਸਤਿ- 
ਗੁਰ ਕੀ ਕਥਾਂ ਲਿਖਾਇਵ1 ॥੩੫॥ ਅਪਰ ਸਿੰਘ ਸੁਣਿਬੇ ਗਨ ਲਾਗੇ । 
$ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤਕ। ੩ਵ੍ੜੇ । ਕਿਲੇ । ਰੱਖੜਾ ਦੇ ਬਾਉਂ (ਅ) ਆਕੀ । “ਭਾਵ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਜੀ 
ਦੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਚਚਿੱਤ੍ਰ ਕਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ ੧, ਅੰਸੂ ੮, ਛੈਦ ੩੯ ਵਿਚ “ਨੌ “ਗੁਰ ਕੀਂ ਸਭਿ 
ਕਥ! ਬਖਾਨੋ? ਕਿਗ ਹੈ । $ਸਾਰੇ । ੨੫੧:--ਗੁਪਤ ਪੁਗਟ ਜੇਤਿਕ ਹੈ ਜਥਾ । 

1ਇਹ ਪੋਬੀ ਜੋ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ । (ਰਾਮਕੌਰ) ਜੀ ਨੇ ਰਚੀ ਤੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ 
ਨੈ ਲਿਖੀ ਰਮਦਾਸ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿਚ ਰਹੀ । ਜਦੋਂ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੌਥ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣ 
ਲੱਗ ਤਦ ਕੈ'ਥਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਉਦਯ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਏਹ ਪੋਥੀ 

ਰਮਦਾਸ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈ । ਪਟਿਆਲੇ ਤੇ ਰਮਦਾਸ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਬੋਦੀ ਸੀ । 
ਮਹਾਰਾਜ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪੁੱਤ੍ਰੀ ਬੀਬੀ ਪਰਧਾਨ; ਜੋ ਵਿੱਦਸਾ ਦੀ ਬੜੀ ਕਦਰਦਾਨ ਤੇ 

ਸਾਧੂ ਦ੍ਰਿਤੀ ਵਾਲੀ ਸੀ,ਭਾਈ ਰਾਮਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤ ਭਾਈਮੋਹਰਸਿੰਘਜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਂਹੀ ਹੋਈ 
ਸੀ। ਭਾਈ #ੰਫੋਖ ਸੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਖਜ਼ਾਨ! (ਜੋ ਇਕ ਖ਼ਾਕੇ ਵਾਂੂ 
ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਸੀ) ਰਮਦਾਸ ਤੋਂ ਲੱਤ: ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਥਾ ਆਪ ਨੇ 
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਰਵਿੰਦ ਤੋ" ਲਿਖੀ ਹੈ । ਇਹ ਪੋਥੀ ਮੁੜਕੇ ਰਮਦਾਸ ਨਹੀ ਗਈ । ਜਦੋ ਕੈ “ਬਲ 

%ੀਗੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਤ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸੈਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ 

ਉਥੇ ਲੁੱਫ ਪਈ ਸੀ । ਖ਼ੱਕ ਹੁੰਦ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾਂ ਉਢਯ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਹਿਨਨਾਂ ਦੀ ਲਟ ਵਿਚ 

ਏਹ ਸਾਮਾਨ ਪੁਸਤਕਾਲਯ ਵਿਚੋਂ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਹਨ । ਸ਼੍ਰੋਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਤਾਰ ਕਿੱਤੇ ਹੈ, 

ਪਰ ਖੋਜ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀ” ਲੱਭ! । ਪਰ ਸਾਂਰੇ ਦਸ ਗਰਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਯਾਂਤ ਇ੧। ਵਿਚ 

ਬੀ ਨਹੀ! ਟੇੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਵਿ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿੰੇ ਇਕ ਸਾਵੇ ਲੀ ਹਾਆਤ ਨਹੀਂ 

ਮਿਲਦੇਯਥਾ:-ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਕੋ ਇਤਿਹਾਸ ਜਗਤ ਮਹਿ । ਕਟ ਮਿਲ >ਹਮੇ : ਕ ਸ਼ਲ ਸਕੇ ਨ 
: (੯੧ ਅੰਲੂ ਦਾ ਅੰਕ ੫] 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੩੨੮ ) ਰੀਸ ੧। ਅੰਸੂ ੬, 

ਦਹ ਕਰ ਗਾ ਜਗ ਦੰਗਾ ਮਿਸ 

ਹਾਤਮ ਸਠਿਬੇ ਕਾਨ ॥ ੩੬॥ ਸੁਤ ਬਿਤ ਆਦਿਕ ਕੀ ਸੁਖਦਾਤਾ । 

ਕਸ਼ਣ ਕਾਟਿਬੋ ਦੇ ਬ੍ਹਮਗਾਤਾਂ। ਉਰ ਸ਼ਰਧਾ ਧਰਿ ਸੁਨੈ ਸੁਨਾਵੈ। ਗੁਰ 

ਸਹਾਇ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਪਾਵੈ ॥ ੩੭॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਬੇ ਪੂਬਮ 
ਰਾਜੇ “ਕਥਾ ਹੋਣ ਪਮੈਗ ਬਰਨਨੰ” ਨਾਮ ਪੰਚਮੋ ਅੰਸੂ' ॥੫॥ 

੬. [ਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੈਦ, ਲਖਮੀ ਚੈਂਦ, ਵੇਦੀ ਵੈਸ, ਤੇ ਉਦਸੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ] 
ਦੋਹਰਾ ॥ _ਸੁਨਿਕੈ ਸਿੰਘਨਿ _ਸਭਿਨਿ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਬਿਸਾਲ । 
ਨੌਂ ਸਤਿਗੁਰੁ । ਇਡਿਹਾਸ ਜਸ ਉਰ ਬਿਚਾਰ ਤਿਸ ਕਾਲ ॥ ੧॥ ਚੌਪਈ ॥ 

ਭਾਈ ਰਾਮਕੁਇਰ ਸਵਧਾਨ । ਕਹਿਨਿ ਲਗੇ ਗੁਰ ਕਥਾ ਮਹਾਨ । ਜਿਸਕੇ 
ਪਠਤਿ ਸੁਨਤਿ ਮਨ ਪਾਵਨ । ਜਾਰ ਪਦਾਰਬ ਦੈ ਮਨ ਭਾਵਨ'”ੈਂ ॥੨॥ 
ਅਪਰ ਮਹਾਂਤਮ ਕਹਾਂ ਸੁ ਕਹੀਏ । ਉੱਤਮ ਸਿੱਖੀ ਕਹੁ ਪਦ ਲਹੀਂਦੇ। 
ਸ਼ੋਤਾ ਹੋਤ ਭਏ ਸਵਧਾਨ । ਸ਼੍ਰਵਨ ਕਰਨ ਲਾਗੇ ਰੁਚਿ ਠਾਨਿ”॥੩॥ਭਾਈ 
ਚਾਮ ਕੁਇਰੋ ਵਾਚ ॥ ਚੌਪਈ ॥ ਪ੍ਰਥਮ ਚਰਨ ਕਲਿ“ ਕਾਲ ਬਿਸਾਲਾ। 
ਜਹਿੰ ਤਹਿੰ ਲਾਗੇ ਕਰਨਿ ਕਚਾਲਾ । ਮਤ ਬਿਸਤਰੇ£ ਅਨੇਕ ਕੁਵਾਲੋ । 
ਨਹਿ ਸਿਮਰਹਿੰ ਸਤਿਨਾਮ ਸੁਖਾਲੇ ॥ ੪ ॥ ਕੇਤਿਕ ਮਤ” ਗਿਨੀਏ ਜਗ 
ਭਏ । ਤਨਕ” ਸਿੱਧਿ£ ਲਹਿ ਪੰਥ ਚਲਏ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋ ਨਹਿ ਪਹਿ- 
ਚਾਨੈ । ਅਪਰ ਬਿਧਿਨਿ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਾਨੈ ॥ ੫॥-ਪੂਰਬ” ਜੁਗਨ ਬਿਥੈ 
ਤਪ ਜੱਗੜ । ਕਰਿ ਕਰਿ ਸਾਧਨ ਭਏ ਤਤੱਗਜ'' । ਕਲਿ ਮਹਿ ਸ਼ਕਤਿ 
_ਹੀਨ ਨਰ ਰਹੇ । ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੁਕਤੀ ਕਹੁ ਲਹੇਂ-॥ ੬ ॥ ਕਰਤਾਂ 
ਪੁਰਖ ਬਿਚਾਰਨ ਕੀਨ । ਜਾਨੇ-ਕਲਿ ਮਹਿ ਜੀਵ ਜਿ ਦੀਨ” । ਸੱਤਿ- 
ਨਾਮ ਸਿਮਰਹਿ ਸੁਖ ਹੋਇ। ਇਸ ਬਿਨ ਆਨ ਉਪਾਇ ਨ ਕੋਇ॥੭॥ 
ਆਪ ਜਾਇ ਕਰ ਸੁਮਤਿ ਬਤਾਵੋਂ । ਪਰੇ ਕੁਮਗਾ” ਤੇ ਸੁਮਗ ਚਲਾਵੋਂ । 
ਮੋ ਬਿਨ ਸਰੈ ਕਾਰ ਇਹੁ ਨਾਂਹੀ- ਯਾਂਤੇ ਨਰ ਤਨ ਧਰਿ ਜਗ ਮਾਂਹੀ। 
॥ ੮॥ ਘਰ ਕਾਲੂ ਕੇ ਜਨਮੇ ਆਈ। ਜਨਨੀ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਪਿਖਿ ਹਰਖਾਈ । 
ਅਲਪ ਬੈਸ ਮਹਿ ਸੁੰਦਰ ਬੇਸ”! । ਜਹਿੰ ਕਹਿ ਦੇਤਿ ਭਏ ਉਪਦੇਸ਼। 

ਪਗੂਣਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋਏ। ”( ਜੇ ਕੋਈ ) ਸੁਣੇ ਣੇ ,ਮੁਣਾਵੇ । “ਮਨ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ।` 
$ਮ੍ਰੀਤ ਧਾਰ ਕੇ । “ਕਲਿਜਗ । ੬ਫੇਲ ਗਏ । ?ਮਜ਼ਹਬ । "ਥੋੜੀ । ੯ਸਿੱਧੀ। "ਪਹਿਲੇ । 
੧੧ਬ੍ਹਮ ਗਿਆਨੀ । "ਦੁਖੀ । "5ਬੁਰੇ ਰਾਹ । "“ਸੁਹਣਾ ਰੂਪ । _“ਪਾ:-ਕਰਿ ਹੈ ਪਾਵਨ । 



ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੩੨੯) ਰਾਸਿ ੧। ਅੰਜੂ ੬, 

੯॥ “ਸੱਤਿਨਾਮ ਕੋ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨੌ । ਸਨੈ ਸਨੈ ਤਨ ਅਹੈ" ਬਿਸਰਲੋ। 
ਭਾਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਹ ਜੈਸੇ । ਹੁਇ ਪ੍ਰਸੈਨ ਅਨੁਸਾਰੀ ਤੈਸੇ? ॥ ੧੦ ॥ 
ਦਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੌ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ । ਅਨਿਕ ਨਰਨਿ ਕੇ ਕਟੇ ਕਲੇਸ਼ਮੂਲੇ ਕੀ 
ਤਠਜਾ ਬਡਭਾਗਨਿ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਮਹਿਲਾ” ਮਹਾਂ ਸੁਹਾਗਨਿ” ॥ ੧੧ ॥ 
_ਭਿਸ ਤੇ ਪੁੱਤ ਭਏ ਜੁਗ” ਧੀਰ । ਬ੍ਰਹਕਗਕਾਨ ਮਹਿ ਅਚਲ ਰੀਭੀਰ । 
ਜੋਠੋ“ ਭਾ ਸ੍ਰੀ ਚੋਦ ਉਦਾਰਾ । ਨਹਿੰ ਗ੍ਰਿਹਸਤ ਮਗ ਅੰਗੀਕਾਰਾ ॥੧੨ 
॥ ਰਹੈ ਬਿਤੀ ਨਿਤ ਜੋਗ ਅਰੂੜਾ । ਇਕ ਰਸ ਮੈਂ ਆਸ਼ੈ ਜਿਸ ਗੂੜ੍ਹਾ । 
ਜਿਨਕੇ ਛੁਯੋ ਬਿਕਾਰ ਨ ਕੌਇ । ਜਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਭੀਸ਼ਮ ਸਮ” ਸੋਇ ॥ 
੧੩॥ ਲਖਮੀਦਾਸ ਅਨੁਜ” ਤਿਨ ਭਯੋ । ਮਗ ਗਿਹਸਤ ਜਿਨ ਧਾਰਨਿ 
ਕਯੋ। ਗਕਾਨ ਬਿਥੈ ਜੁਗ" ਕ੍ਰਾਤ ਸਮਾਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪਤ੍ਹ ਸੁਜਾਨ ॥ 
੧੪॥ ਧਰਮ ਚੈਦ ਪੋਤ੍ਰਾਂ ਪੁਨ ਭਯੋ । ਜਿਸਤੇ ਬੈਸ਼ ਬੇਦੀਯਨ ਥਯੋ । 
ਇਕ ਦਿਨ ਕਰਿ ਅਖੇਰ ਕਹੁ” ਆਏ" । ਸ਼ਸ਼ਿ” ਹਤਿ"' ਅਸੁ” ਦੂਹ- 
ਦਿਸ਼ਿ ਲਰਕਾਂਏ'“ ॥੧੫॥ ਸਿਰੀਚੈਦ ਨੇ ਅਨੁਜ" ਨਿਹਾਰਾ। ਕ੍ਰਿਪਾ ਜੁਗਤ 
ਹਇ ਬਾਕ ਉਚਾਰਾ । “ਦਿਨ ਪ੍ਰਤਿ ਅਨਿਕ ਜੀਵ ਕਹੁ ਘਾਵੈ"। ਇਹ 
ਲੇਖਾ ਦੇਨੋ ਬਨਿ ਆਵੈ! ॥ ੧੬॥ ਕਹਜੋ ਕ੍ਰਾਤ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰਾ । ਗਯੋ 
ਸਦਨ ਮੈਂ ਕੀਨਸਿ ਤਯਾਰਾ । ਅਪਨ ਭਾਰਜਾ ਲੋ ਸੁਤ ਸੈਗ । ਧਾਰਿ 
ਸ਼ੀਘਰਤਾ ਚਢਜੋ ਤੁਰੈਗ ॥੧੭॥ ਆਇ ਕਾਤ ਸੋਂ ਭਨਜੋ ਜਨਾਏ । “ਲੇਖਾ 
ਦੇਨਿ ਅਬਹਿ ਹਮ ਜਾਏ? । ਸੁਨਤਿ ਸਿਰੀ ਚੈਦ ਰਿਦੈ ਬਿਢਾਰਾਂ । ਧਰਮ- 
ਚੈਦ ਕੋ ਪਕਰਿ ਉਤਾਰਾ ॥੧੮॥-ਹਮ ਤੋਂ ਨਹਿੰ ਗ੍ਰਿਹਸਤ ਕੋ ਕਰਿਹੀਂ । 
ਰਹੈ ਬੈਸ ਇਸ ਤੇ ਜਗ ਬਿਰਿਹੀ-। ਸਹਤ ਭਾਂਰਜਾਂ ਗਯੋ, ਨ ਆਯੋ । 
ਅਵਲੋਕਤਿ ਨਰ ਗਨ ਬਿਸਮਾਯੋ ॥੧੯॥ ਧਰਮਚੇਦ ਤੇ ਚਾਲਜੋ ਬੰਸ । 
ਸਭਿ ਬੇਦੀ ਉਜਲ ਜਿਮ ਹੈਸਸਿਰੀਚੈਦ ਬਯ ਭਈ ਬਿਸਾਲ॥ ਜਗ ਮਹਿ 
ਦੇਹਿ ਧਰੀ ਚਿਰਕਾਲਾ ॥੨੦॥ਸਦਾ ਜੋਗ ਰਸ ਭੋਗਨਿ ਕਰਤੇ । ਜਗਤ 
ਬਾਸ਼ਨਾਂ ਨਹਿ ਮਨ ਬਰਤੇ । ਜਹਾਂਗੀਰ ਜਬ ਭਾ ਤੁਰਕੇਸ਼” । ਸੁਨਿਕੈ 

'ਹੈਕਾਰ । "ਇਸਤਰੀ । “ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸੁਹਾਗ ਵਤੀ। “ਦੋ । “ਬੜਾ । ੬ਗ੍ਰਿਹਸਤ ਮਾਰਗ । “ਭੀਖਮ 
ਵਾਂਡੁ । “ਛੋਟਾ ਭਿਰਾ । ੯ਦੋਵੇ' । ““ਜ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ । ""ਭਾਵ ਲਖਮੀ_ ਚੈਦ ਜੀ । ""ਸਿਹੇ, 
ਖ਼ਰਗੋਸ਼ । "ਮਾਰ ਕੇ । ""ਘੋੜੇ ਦੇ। "“ਲਮਕਾਏ । "੬ਮਾਰਦੇ ਹੈ। "“ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ । 



ਸੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੩੩੦ ) ਗਾਸਿ ੧। ਅੰਸੂ ੬ 

ਦਿਨਿ ਕੋ ਸੁਜਸੂ ਬਿਸ਼ੇਸ਼॥ ੨੧ ॥ ਕਈ ਬਾਰ ਨਿਜ ਮਨੁਜ ਪਠਾਂਏ । 

ਬਿਨੈ ਠਾਨਿਕੈ ਨਿਕਟ ਬੁਲਾਏ । ਕਰਾਮਾਤ ਕੌ ਚਾਂਹਤਿ ਦੇਖਾ। ਕੌਤਕ 

ਜਿਸਕੇ ਰਿਦੈ ਬਿਸ਼ੇਖਾ ॥ ੨੨॥ ਗੋਦੜੀਆ” ਸੇ ਸੇਵਕ ਰਹਿ ਨਾਲੇ । ਤਿਸਕੇ 

ਕੰਧ ਚਵਹਿੰ ਜਬ ਢਾਲੋਂ । ਨਾਂਹਿ ਤ ਟਿਕੇ ਰਹੈ' ਨਿਜ ਬਾਨ । ਸਦਾ ਲ- 

ਗਾਏ ਰਾਖਹਿੰ ਧਕਾਨ॥੨੩॥ਤਿਸ ਪਰ ਰਵਿ ਲਵਪੁਰੀ"ਸਿਧਾਰੇ। ਸਨੰ ਸਨੈ 

ਤਹਿੰ ਪਹੁੰਚ ਸੁਖਾਰੇ । ਇਕ ਦਿਨ ਡੇਰਾ ਤਹਾਂ ਟਿਕਾਏ। ਪੁਨ ਤੁਰਕੇਸ਼ੁਰ 

ਨਿਕਟਿ ਬੁਲਾਏ ॥੨੪॥ ਜਨ ਗੋਦੜੀਏ ਪਰ ਆਰੂਵਿ” । ਪਹੁੰਚੇ ਤਹਿੰ 

ਆਸ਼ੈ ਜਿਨ ਗੁਢ। ਪਹੁੰਚ ਤੀਰ ਜਬਿਸਨਮੁਖ”ਦੀਖਾ। ਤਹਿ ਉਤਰੇ ਤਨ 

ਸੈਕੁ" ਸਰੀਖਾ! ॥੨੫॥ ਤਨ ਪਰ ਕੀ ਖਿੰਥਾ" ਸੁ ਉਤਾਰੀ । ਧਰੀ ਤਹਾਂ 
ਜਹਿੰ ਪਰਹਿ ਠਿਹਾਂਰੀਂ।ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਤਬਿ ਚਲਿ ਗਏ ।ਸਾਦਰ ਬੋਲ 

ਬਿਠਾਵੜਿ ਭਏ॥੨੬॥ ਕਰਯੋ ਪਰਸਪਰ ਬਾਕ ਬਿਲਾਸ । ਉੱਤਰ ਉਚਿਤ 

ਦਿਯੇ ਤਿਸ ਪਾਸ । ਪੁਨ ਤੁਰਕੇਸ਼ ਬਿਲੋਕਨ ਕਰੀ । ਖਿੰਬਾਂ ਬਹੁ ਕੈਪੜਿ 
ਜਹਿੰ ਧਰੀ ॥੨੭॥ ਇਤ ਉਤ ਚਲਹਿ, ਉਠਹਿ, ਗਿਰ ਧਰਨੀ” । ਕਬਿ 
ਇਕਠੀ ਕਬਿ ਹੋਇ ਪਸਰਨੀ'। ਕਬਿ ਊਚੇ ਹੁਇ ਲੈ ਅੰਗਰਾਈ'”। ਕਬਹਿ 
ਦੈਭਾਈ ਕੀ ਸਮਤਾਈ"॥ ੨੮॥ ਕੌਪਤਿ ਖਿੰਥਾ ਪਿਖਿ ਬਿਸਮਾਯੋ। ਹਿਤ 
ਬੂੜਨ ਤੁਰਕੇਸ਼ ਅਲਾਯੋ । “ਤਰੈ ਗੋਦਰੀ ਕਯਾ ਤਜਿ ਆਏਨਇਤ ਉਤ 
ਹੋਤਿ ਬਿਕੁਲ ਅਕੁਲਾਏ"॥੨੯ਸੁਨਤਿ ਕਹਜੋ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਨੰਦ। “ਦਰ- 
ਵੇਸ਼ਨ ਕੇ ਖੜਾਲ ਬਿਲੀਦਇਨਕੋ ਅੰਤ ਲੈਨ ਭਲ ਨਾਂਹੀਨੀਕੀ ਜਿਤਕ 
ਸੇਵ ਬਨ ਜਾਹੀ ॥੩੦॥ ਕੌਈ ਕਿਮਿ ਬਰਤੈ ਕਿਮਿ ਹੋਇ। ਨਿਤ ਖ਼ੁਦਾਇ 
ਕੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਇਮਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਪੁਨਹ ਬਖਾਨਾ/ਮੋਹਿ ਦਿਖਾਵਹੁ ਜਿ ਕਰਿਪ- 
ਨਿਧਾਨਾ ॥੩੧॥ ਅਚਰਜ ਬਰਤਤਿ ਹੈ ਮਨ ਮੇਗੇ ਖਿੰਬਾ ਕੌਪਤਿ ਪਰਿਹੀ 
ਹੇਰੇ । ਅਪਰ ਨਹੀ' ਕਛੁ ਜਾਨਯੋ ਜਾਇ। ਕਯਾ ਇਸ ਬਿਖੈ ਰਹਜੋ ਦੁਖ 

ਪਾਇ)! ॥੩੨॥ ਸਿਰੀਚੋਦ ਜੀ ਤਬਹਿ ਬੁਲਾਯੋ । “ਆਵਹੁ ਖਿੰਥਾ ਮਹਿੰ ਜੁ 
ਟਿਕਾਯੋ”'। ਤੁਰਕੇਸ਼ਰ ਕੌ ਅਪਨੋ ਆਪ । ਕਰਹੁ ਦਿਖਾਵਨ ਸਹਤ ਪ੍ਰਤਾ- 

੧ਜੇਵਕ ਦਾ ਨਾਮ । “ਲਾਹੌਰ । “ਅਸਵਾਰ ਹੋਕੇ । ਬਹਮਟੇ । “ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਵਰਗਾ । <ਗੋਦੜੀ । 
“ਜਿੱਥੋ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ । ਦਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ । €ਫੋਲ ਜਾਵੇਂ । "$ਆਕੜਾਂ ਲਵੇਂ । 

੧੧ ਊਬਾਸੀਆਂ ਲੈਂਣ ਵਾੜ (ਕਰਦੀ ਹੈ) । "“ਬਿਆਕੁਲ ਹੋ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । "5ਹੇ ਗੋਦੜੀ 
ਵਿਚ ਟਿਕਾਏ ਚਏ! ਔਓ। ੧੫ਾ:-ਜਹਾੰਗੀਰ ਜਬ। [ਪਾ:-ਸੌਂਤ ਸਰੀਖਾਂ1 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੩੩੧) ਰਾਸਿ ੧। ਅੰਲੂ ੬, 

੫॥੩੩॥ਹੁਤੋ ਗੋਦਰੀ ਮਹਿੰ ਜੂਰ' ਭਾਰਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਸੁਤ ਨੋ ਜਬਹਿ ਹਕਾਰਾਂ 
। ਜਹਾਂਗੀਰ ਕਹੁ ਆਨਿ ਚਵਜੋ ਹੈ । ਸ਼ੁਸ਼ਕ ਭਯੋ ਮੁਖ, ਕੌਪ” ਬਵਜੋ ਹੈ 
॥ ੩੪॥ ਤਨ ਰੁਮੰਚੁ" ਲੋਚਨ ਭੇ ਲਾਲ । ਤਪਤਜੋ ਪੀਰਾ ਬਦੀ ਬਿਸਾਲ । 
ਹਾਡ ਫੋਰਨੀ" ਸਿਰ ਸੇ' ਬਿਰਥਾ । ਭਯੋ ਬਿਹਾਲ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੁਇ ਜਥਾ ॥ 
੩੫॥ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਕਹਿ“ਮੁਹਿ ਨ ਦਿਖਾਵੋ। ਮਹਾਂ ਦੁਖਦ ਕੌ ਸ਼ੀਘ ਹਟਾਵੋ 
ਨਾਂਹ ਤ ਪ੍ਰਾਨ ਹਾਨ ਹੁਇ ਮੇਰੇਤੁਮ ਸਮਰਬ ਸਭਿ ਰੀਤਿ ਬਡੇਰੇ॥੩੬॥ 
ਬਿਨੈ ਸੁਨਤਿ ਗੁਰ ਪੁੱਤਰ ਉਚਾਰਾ । “ਹਟ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਹੁ ਤਿਸ ਖਿੰਬ ਮੜਾਰਾ” 
ਭਿਸਤੇ ਉਤਰ ਗਯੋ ਤਤਕਾਲਾ । ਲਗੀ ਹਲਨ ਗੋਦਰੀ ਬਿ ਸਾਠ। ॥੩੭॥ 
ਜਹਾਂਗੀਰ ਸੋ ਪੁਨਹਿੰ ਸੁਨਾਇਵ। “ਏਹ ਜੁਰ" ਹਮਰੇ ਤਨ ਹਿਤ ਆਇਵ 
। ਚਢੇ ਤਾਪ ਕੇ ਹਮ ਢਲਿ ਆਏ । ਤੁਮ ਸੋਂ ਬੋਲਨ ਹਿਤ ਤਜਿ ਥਾਏ' 
॥੩੮॥ਚਢੇ ਤਾ੫ ਕੇ ਸੁਨਿਬੋ ਕਹਿਬੋ। ਹੋਤਿ ਨ ਨੀਕੇ,ਤਨਕੋ ਦਹਿਬੋ।ਹਮ 
ਅਬ ਜਾਤਿ ਸੁ ਲੋਹਿੰ ਸੈਭਾਰੇ।ਤੁਰਕੇਸ਼ੁਰ ਸੁਨਿ ਅਚਰਜ ਧਾਰੇ॥੩੯॥ਹਿਤ 
ਰੁਖ਼ਸਦ" ਬਹੁ ਭੇਟ ਮੰਗਾਈ । ਗੁਰ ਸੁਤ ਲਾਈ ਨ,ਤਜਿ ਤਿਸ ਥਾਈ।ਲੇ 
ਖਿੰਥਾ ਸੇਵਕ ਪਰ ਚਢੇ । ਤੁਰਕੇਸ਼ੁਰ ਕੇ ਸੈਸੇ ਕਢੇ ॥੪੦॥ ਜਾਇ ਆਪਨੇ 
ਬਾਂਨ ਬਿਰਾਜੇ।ਸਿਰੀਚੈਦ ਰਸ ਜੋਗ ਜੁ ਪਾਗੇਪਖਟ ਪਤ ਸ਼ਾਹੀ ਲਗਿ ਜਰ! 
ਰਹੇ । ਅਧਿਕ ਆਰਬਲ ਤਨਕੀ ਲਹੇ ॥ ੪੧ ॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਹਰਿਗੁਬਿੰਦ ਕੇ 
ਨੰਦ" ਸ੍ਰੀ ਬਾਬ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਚੈਦ। ਤਿਨਹੁ ਜਾਇ ਕਰਿ ਸੀਸ ਨਿਵਾਵਾ । 
ਬਿਨੌ ਠਾਨਿ ਬਹੁ ਭਾਵ ਬਧਾਵਾ ॥੪੨॥ਕੁਲਹਿ”” ਉਤਾਰ ਤਬਹਿ ਨਿਜ 
ਸਿਰ ਤੇ। ਤਿਨਕੇ ਸੀਸ ਧਗੀ ਨਿਜ ਕਰ ਤੇ। ਅਪਨ ਸਥਾਨ ਥਾਪ ਕਰਿ 
ਆਂਪਕਰਤਿ ਭਏ ਦੀਰਘ ਪਰਤਾ੫ ॥ ੪੩ ॥ ਸ੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਵੇਰ। 
ਸਰਬ ਰੀਤਿ ਤੇ ਭਏ ਬਡੇਰ । ਇਨ ਕੇ ਸਿਖ ਭੇ ਚਾਰ ਅਗਾਰੀ । ਜਿਨਹੁ 
ਬੈਠਿ ਕੀਨਸਿ ਤਪ ਭਾਰੀ ॥੪੪॥ ਦੋਹਰਾ॥ਬਾਲੂ ਹਸਨਾ;ਫੂਲ ਪੁਨਿ, ਗੌਂਦਾ 
ਅਰੁ ਅਲਮਸਤ।ਮੁੱਖ'"ਉਦਾਸੀ ਇਹ ਭਏ ਬਹੁਰੋ ਸਾਧ ਸਮਸਤ'॥੪੫॥ 
ਚੌਪਈ ॥ ਤਿਨ ਤੇ ਬਿਦਤਯੋ'“ ਪੰਥ ਉਦਾਸੀ । ਲਾਖਹੁੰ ਭਏ ਕਰਹਿੰ ਤਪ 
ਚਾਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੇ ਅਸ ਜੁਗ ਨੰਦਨ" । ਕਵਿ ਸੈਤੋਖ ਸਿੰਘ ਠਾਨ ਤਿ 
"ਤਪ ਕਜੂੰਹ ਸੁੱਕ ਗਿਆ। “ਕਾਂਬਾ । 5ਲੂੰ ਕੰਤੇ ਹੋ ਗਏ । “ਹੜ ਭੈਨਣੀ। ੬ਪੀੜਾ । ”ਸੜਾਂ 
ਹੁੰਈ ਹੈ।ਦਵਿਦੈਗੀ । <ਰੱਤੇ ਹਏ।"“ਸਪੁੱਤ । ""ਪ੍ਰੇਮ ਵਧਾਇਆ । "”ਲੌਮੀ ਟੋਪੀ । “ਤਮੁਖੀਏ। 

$ਸਾਂਦੇ । "ਪ੍ਰਗਟਿਆ । "੬ਦੇਵੇ“ ਸਪੁਤਰਾਂ ਨੂੰ । 
ਸਿ 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ।_ ( ੧੩੩੨) __ ਗਲਿ ੧। ਅੰਸੂ ੭, 

ਬੈਂਦਨ ॥ ੪੬ ॥ ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਪ੍ਰਥਮ ਰਾਂਸੇ 'ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪੁੱਝ੍ਰਨ 
ਪ੍ਰਤਿਗ! ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਖਸ਼ਟਮੈ ਅਸੂ ॥ ੬ ॥ 

੭, [ਗੁਰ ਪਰਲਾਲੀ]। ਰ੍ 

#ਦੋਹਰ॥ਪੰਦਹਿ ਸਤ ਖਣ ਬੀਸ ਸੈਂ ਜਨਮ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ/ਸੱਤ੍ਰਹ ਸੈਮਤਿ 
ਛਿਤਿ ਰਹੇ" ਅਨਿਕ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ॥੧॥ ਚੌਪਈ। ਘੋਰ ਘਾਮ ਭਵ ਜੀਵ 
ਦਖਾਰੇਂ। ਸ਼ਸ਼ਿ ਸਮ! ਉੱਦਕਤਿ” ਕਰੇ ਸੁਖਾਗਕੋਇ ਨ ਜਿਨਕੇ ਅਰਯੋ' 
ਅਗਾਰੀ/ਭਏ ਨੰਮ੍ਰਿ ਅਜ਼ਮਤਿ ਧਰਿ ਭਾਰੀ ॥੨॥ ਜਿਤਕ ਸ਼ਕਤਿ ਜੁਤਿ ਭੋ 
ਸਭਿ ਤਾਰੇ । ਰਵਿ ਸਮ ਉਦੈ ਛਪੇ ਤਬਿ ਸਾਰੇ । ਪੰਦ੍ਰਹ ਸਤ ਛਿਆਨਵੇਂ” 
ਮਾਂਹੂ । ਮਾਸ ਅਸੌਜ ਸਰਦ ਰੁਤਿ ਤਾਂਹੁ ॥ ੩॥ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ” ਦਸਮੀ ਪਿਤਰਟ 
ਦਿਨਕੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਿਕ੍ਰੰਠ ਗਦੈ ਸਹਿ ਤਨ ਕੀ" । ਐਰਾਵਤੀ ਕੂਲ ਅਭਿ- 
ਰਾਮਬਤਹਿੰ ਕਰਤਾਰ ਪੁਰਾ ਕਿਯ ਗਰਾਮ॥੪॥ਗੁਰੂ ਬਸਤ੍ਰ ਕੌ ਲੈ ਸਸਕਾਟ॥ 

ਨਾਮ ਦੇਹਰਾ ਬਿਦਤਿ'ਉਦਾਰਾ”"'ਤਿਸ ਗਾਦੀ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਬੈਜੇਪੋਸ਼ਸ਼ 

ਅਪਰ ਪਹਿਰ ਨ੍ਰਿਪ ਜੈਂਸੇ੫॥ਤੇਹਣ ਕੁਲ ਮਹਿ ਵੇਰੂ ਨਾਮ। ਪੁੰਨਕਾਂਤਮ”” 
ਸੁਸ਼ੀਲ ਸੁਚਧਾਮਨ” । ਸਾਧ੍ਹੀ'“ਦਯਾਕੌਰ ਬਰ ਦਾਰਾ”'। ਜਿਨਕੇ ਸੁੜ੍ਰਿਤ ਕੋ 
ਨਹਿ ਪਾਰ॥੬ਗਗ੍ਰਾਮ ਹਰੀ ਕੇ” ਧਾਮ ਬਸੋਤੇ । ਨਿਸਿ ਬਾਸੁਰ ਹਰਿਹਰਿ 
ਸਿਮਰੈਤੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਜਨਮੇ ਜਿਨਕੇ। ਕਹਿੰ ਲੋ ਕਹੌਂ ਮਹਾਤਮ ਤਿਨ 
ਕੋ॥੭॥ਜਨਮ ਹਰੀ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਭਯੋ ਹੈ । ਆਨ ਥਾਨ ਪੁਨ ਬਸਨ ਕਿਯੋ ਹੈ। 
ਪੰਦਹਿ ਸਤ ਸਤਾਹਠਾ'ਸੈਮਤ"੯ਵੇਰੂ ਸੁਤ ਜਨਮਜੋ ਗੁਰੁ ਸੈਮਤ” ॥੮॥ 
ਪਹੁੰਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੀ ਸ਼ਰਨੀ । ਸੇਵਾ ਬਿਖ ਨੀਕ ਕਰ ਕਰਨੀ । “ਜਉ 

ਤਊ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਉ । ਸਿਰੁ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਉ? 
੧ਸੱਤਰ (7੦) ਸਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹੇ । ਦਭਸਾਨਕ (ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ) ਤਪਤ ਨਾਲ਼ ਸੈਸਾਰ ਦੇ 

ਜੀਵ ਦੁਖੀ ਸਨ । ₹ਚੰਦਰਮਾਂ ਵਾਡੁ । “ਪਰਗਟ ਹੋਕੇ । “ਅੜਿਆ । <-੧੫੯੬ । “ਅੰਨ੍ਹੇਰੇ ਪੱਖ 
ਦੀ । ਸਮੇਤ ਸਰੀਰ ਦੇ । ਦਰਾਵੀ ਦੇ ਮੁੰਦਰ ਕੈਂਢੇ । "ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ । ""ਸ੍ਰੇਸ਼ਣ । "”ਪਵਿੱਤਰ 
ਆਤਮਾ ਵਾਲੇ । "੧੫ਵਿੱਤ੍ਰਤਾ ਢਾ ਘਰ । ੯#ਪਤਿੱਬ੍ਰਤਾ। ““ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਇਸਤਰੀ । "$ਪੂੰਨੀ ਦਾ 
ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ । “ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ।'-੧੫੬੭।"੯ਸਾਲ ਬਿਕਰਮੀ [ਮੈਸ:, ਸੈਂਵਤ੍ ] 
੨੦ ਤੁੱਲਜ [ਸਸ:,ਮੈਮਿਖਤ=ਤੁੱਲਯ, ( ਅ) ਸਮਮਤ=ਪ੍ਰੇਮੀ, ਪਿਆਰਾ । ( ਛ ) ਕ 
ਮਨ ਵਾਲਾ, ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਕੂਲ]। __ ਬਾਜ਼ੇ ਲਿਖਤੀ ਨੁਸਖਿਆਂ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਹਰ ਅੱਸੂ 
ਦੇ ਆਦਿ ਵਿਚ “ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਵਾਚ ਪਾਠ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਠ “ਗਾਮ ਕਉਰ'; 

“ਰਾਮ ਕੁਇਰ” ਆਦਿ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਵ ਇਕੋ ਵਜਕਤੀ ਤੋਂ ਹੈ। 
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਸੈਮਤ ੧੫੬੧ ਦਾ ਸਿੱਧ ਹੂੰਦਾ ਹੈ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੩੩੩) ਰਾਸਿ ੧। ਅੰਸੁ ੭, 

॥ ੯॥ ਇਮ ਕਹਿਬੋ ਜਿਨਿ ਸਵਲ ਕਿਯੋ ਹੈ । ਅਤਿ ਰਿਬਾਇ ਸ੍ਰੀ 

ਗੁਰੂ ਲਿਯੋ,ਹੈ। ਜਿਨਹੁੰ ਨ ਅਜ਼ਮਤ ਕਹੂੰ ਜਨਾਈ । ਅਜਰ ਜਰਨ 
ਧ੍ਰਿਤ ਛਿਤਿ ਸਮਤਾਈ ॥ ੧੦ ॥ ਜਿਨਕੇ ਗੁਨ ਕਹੁ ਬਰਨੈ ਕੌਨ। 

ਬਾਨੀ ਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਖ ਰਹਿੰ ਮੌਨ" । ਖੀਵੀ” ਸਤੀ ਭਾਰਜਾ ਹੋਈ । ਭਏ 

ਆਤਮਜ ਤਿਸਤੇ ਦੋਈ ॥ ੧੧॥ ਨਾਮ ਦਾਸਾ; ਅਰੁ ਦਾਤਾ] ਦੂਵਾ”] । 

ਜਿਨ ਕੇ ਰਿਦੈ ਗਿਜਾਨ ਦਿਢ ਹੂਵਾ । ਦ੍ਰਾਦਸ਼ ਬਰਖ ਟਿਕੇ ਗੁਰ ਗਾਦੀ” । 

ਖਸ਼ਟ ਮਾਸ ਨੌ ਦਿਨ ਅਹਿਲਾਂਦੀ॥੧੨॥ਸੋਲਹਿ ਸਤ ਨੌ ਸੈਮਤ ਔਰ । 

ਚੌਥ ਚੇਤ ਸੁਦਿ ਨਰ ਸਿਰਮੌਰ।ਤਨ ਕਉ ਤਜਿ ਬੈਕੁੰਠ ਸਿਧਾਰੇ.ਸ਼੍ਹੀ ਗੁਰ 

ਅਮਰ ਤਖਤ ਬੈਠਾਰੇ ॥ ੧੩ ॥ ਦੋਹਰਾ ॥ ਗ੍ਰਾਮ ਖਡੂਰ ਕੁਵਿੰਦ'ਘਰ ਤਹਿ 

ਸਿਸਕਾਰੀ੯ ਦੇਹਿ । ਅਬ ਲੌ ਖਰਯੋ ਕਰੀਰ ਤਰੁ ਕਿਲਕ ਲਗੋ ਪਗ 

ਜੇਹ॥੧੪॥ਵੌਪਈ॥ ਬਾਸਰਕੇ ਇਕ ਗਾਮ ਸੁ ਨਾਮੁ । ਤੇਜੋ ਮੱਲ” ਬਸਹਿ 
ਕਰਿ ਧਾਮੂ । ਰੂਪਕੌਰ ਦਾਰਾ” ਤਿਸਉੱਕੋਰੀ । ਤਪਸਾਕੀਨਸਿ ਜਿਨਹੁਂ 

ਬਡੇਰੀ ॥੧੫॥ ਜਿਸ ਕੌ ਵਲ ਬਿਦਤਯੋ ਅਸ ਆਇ।ਜਨਮਜੋ ਸੁਤ ਸ਼ੁਭ 

ਗਨ ਸਮੁਦਾਇ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਬਰ ਨਾਮੂ । ਬ੍ਰਹ-ਗਯਾਨ ਨਿਸ਼- 

ਚਲ ਕੋ ਧਾਮੂ ।੧੬॥ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਸੇਵੇ ਇਸ ਰੀਤਿ । ਸੁਨ ਰੁਮੰਚ ਹੁਇ 

ਬਿਸਮਤਿ"ੰਚੀਤ। ਜਬਹਿ ਬਹੱਤ੍ ਬਰਖ ਬਯਭਾਈ। ਤਬਹਿ ਆਇ ਗੁਰ 

ਸੇਵਾ ਲਈ॥੧੭॥ ਦ੍ਰਾਦਸ਼ ਸੈਮਤ ਕਰਿ ਸਸ੍ਰਖਾ" । ਮੁਰਯੋ ਨ ਮਨ ਕਬਿ; 

ਰਹਯੋ ਅਦੂਖ''ਬੈਸ ਚੁਰਾਸੀ ਮੈਮਤ ਜਬੈ"  । ਤਖਤ ਜਗਤ ਗੁਰਤਾ" 
ਟਿਕ ਤਬੈ ॥ ੧੮ ॥ ਕਰਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਅਪਨੋ ਆਪਿ । ਕਹੀ ਪੈਜ ਅਪਨੀ 

“ਸਰਸੂਤੀ ਤੇ ਸ਼ੇਸ਼ਠਾਗ ਦੇਖਕੇ ਚੁਪ ਚਾਪ ਰਹਿ ਜਾੰਦੇ ਹਨ । ਕਲਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ ਦੇ 

ਮਹਿਲਾਂ ਜੀ ਦਾ । “ਦੂਜਾ । “ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ । “ਅਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲ ।੬-੧੬੦੯। 

“ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ । 'ਜੁਲਾਂਹੇ ਦਾ । <ਦਾਹ ਕੀਤਾ । ਜੇਹੜਾ ਕਿੱਲਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ 

ਚਰਨੀਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ । "ਸੁਪਤਨੀ । "”ਤਪੱਸਤਾ। '“ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚਿਤ"#ਆਯ "ਬਾਰਾਂ 
ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ । [ਸੋਸ:, ਸ਼ੁਸ਼ਖ਼ਾ] । "#ਵੁਖਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ (ਅ) ਅਦੂਸ਼ਤ; ਭਾਵ ਨਿਰਵਿਘਨ 

ਲਗਾ ਰਿਹਾ । ਅਵਸਥਾ ੮੪ ਸਾਲ ਦੀ ਜਦ ਹੋਈ । “ਗੁਰਿਆਈ । 

ਂਘ੩-ਦਾਸੂ | 1ਪਾਊ-ਦਾਣੂ । 

3ੋਬ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਇਕ ਸਪੁੱਤ੍ਰੀ ਬੀ ਸੀ ਇਸ ਭਗਤੀ ਭਾਵਨਾ 

ਵਾਲੀ ਪਵਿੱਤ੍ਰਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਇੱਸੇ ਰਾਸ ਦਾ ਅੰਸੂ ੧੫, ਅੰਕ ੧। 

ਊਪਘਾਰ-ਜਿਨੇ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੩੩੪ ) ਰਸਿ ੨। ਅੰਸੂ ੭, 

ਕਹੁ ਥਾਪਿ ।-ਜਬ ਲਗਿ ਜਗ ਹਮਰੋ ਤਨ ਜ਼ਹੈ । ਸੁਤਮ੍ਰਿਤ" ਮਾਤ 
ਪਿਤਾ ਨਹਿ ਲਹੈਂ-॥ ੧੯ ॥ ਦੋ ਬਿਸਤ ਦਿੱਲੀ ਉਮਰਾਵ” । ਤਿਤੇ 
ਸਿੱਖ ਮੰਜੀ ਸੁ ਬਿਠਾਵ । ਕੌਨ ਕੌਨ ਗੁਨ ਤਿਨ ਕੇ ਕਨੀਅਹਿ । ਜਲ 
ਤਰੋਗ ਰਜ” ਕਨ“ ਸਮ ਗਨੀਅਹਿਂ ॥ ੨੦॥ ਰਾਮੋ ਨਾਮ ਭਾਰਜਾ£ 
ਅਹੈਜਿਸ ਉਰ ਪਤਿਬ੍ਰਤਿ ਬਾਸਾ ਲਹੈ । ਦੇ ਸੁਤ ਜਿਸਤੇ ਜਨਮਤਿ ਭਏ। 
ਮੋਹਨ ਨਾਮ ਮੋਹਰੀ ਬਏ ॥੨੧॥ਉਪਜੀ ਸੁਤਾ ਨਾਮ ਜਿਸ ਭਾਨੀ[।ਅਪਰ 
ਨ ਪਿਖੀਅਹਿ ਜਾਂਹਿ ਸਮਾਨੀ”। ਅੱਪ੍ਰਮਾਨ ਬਰ ਭਾਗ ਮਹਾਨਾ । ਜਿਸ 
ਕੌ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਜਗ ਮਾਨਾ॥੨੨॥ਪੁਨਿ ਭਰਤਾ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਪਾਈ । ਜਿਨਹੁ 
ਉਧਾਰੇ ਨਰ ਸਮੁਦਾਈ। ਪੁਨਹ ਜਗਤ ਕੋ ਗੁਰ ਸੁਤ ਭਯੋ। ਸਜਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 
ਦਸਹੁੰ ਦਿਸ਼ ਕਯੋ॥੨੩॥ਯਾਂਤੇ ਬਹੁ ਬਡਭਾਗਾ ਭਾਨੰ। ਜਹਿਂ ਕਹਿ ਪ੍ਰਗਟ 
ਨਾਮ ਜਗ ਜਾਨੀ । ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਮਰ ਪੁੱਤਰ ਬਡ ਮੋਹਨ । ਦੇਵ ਬਧੂ ਜਿਸੁ 
ਕਰਹਿ ਨ ਮੋਹਨ੯।੨੪। ਸਿਰ ਤੇ ਨਗਨ ਰਹੈ ਉਨਮੱਤਯ'।ਰਿਦੇ ਗਕਾਨ 
ਦਿਵ ਚੇਤਨ ਸੱਤਨ ਕਬਿ ਜੁਗ ਹਾਬਨ'' ਕਰਹਿ ਅਹਾਰੇ। ਰਹੈ ਇਕਾਂਤ 
ਏਕ ਚੋਬਾਰੇ॥੨੫॥ਨੰਮ੍ਰਿ ਭਯੋ ਨਹਿ ਕਿਸਹਿ ਅਗਾਰੀ । ਅਹੈਬ੍ਰਹਮ ਉਰ 
ਮਹਿ ਦਿਢ ਭਾਰੀ । ਅਨੁੂਜ ਮੋਹਰੀ ਸੁਮਤਿ ਮਹਾਨੇ।ਪਿਤਾ ਬਾਕ ਸਾਦਰ/” 
ਜਿਨ ਮਾਨੇ ॥੨੬॥ਦੋਹਰਾ॥ ਜਗ! ਸਾਗਰ ਕੋ ਤਾਰਬੇ ਸਗਰੀ ਸੈਗਤਿ ਪਾਰ । 
ਭਯੋ ਮੋਹਿਰੀ"ਮੋਹਰੀ'ਠਾਨਿ ਮਹਾਂ ਉਪਕਾਰ।੨੭। ਚੌਪਈ। ਦੋ ਬਿੰਸਤ"" 
ਸੈਮਤ ਹਰੈ ਇਕਰਸ । ਪੰਚ ਮਾਸ ਅਰੁ ਦਿਵਸ ਇਕਾਦਸ਼ । ਗੁਰਤਾ ਗਾਦੀ 
ਕੀਨਿ ਐਅਬਾਦੀਗਨ ਉਰ ਦਈ ਗਜਾਨ ਕੀ ਸ਼ਾਦੀ'॥੨੮॥ਸੋਲਹਿ ਸਤ 
ਦਿਕਤੀਸਾ” ਫੇਰ । ਭਾਦੋਂ ਸੁਦਿ ਪੂਰਨਮਾ'' ਹੇਰ । ਤਨ ਕੋ ਤਜਿ ਬੈਕੁੰਠ 
ਸਿਧਾਰੇ । ਹਮ ਸੇ ਜਿਨ ਬਹੁ ਪਤਿਤ ਉਧਾਰੇ ॥੨੯॥ ਇਕਸੋ ਖਸ਼ਟ'ਬਰਖ 

“ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸੋਤ । “ਲਾ ਦੇਖਣ । ₹ਬਾਈ ਸੂਬੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਨ। £ਮਿੱਟੀ ਦੇ । 
_ਕਿਣਕੇ । <ਮਹਿਲਾ । “ਭੁੱਲ । ੯ਬਿਅੰਤ । ੯ਅਪੱਛਰਾਂ ਝੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੋਹ ਨਹੌਂ ਸੀ ਸਕਦੀਆਂ । 
"ਓਮਸਤ । ""ਦ੍ਹੀ” ਹਥੀ' , ₹ਸਹਿਤ ਆਦਰ । "ਆਗੂ । ੯$ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੇਟੋ 
ਦਾ । "“ਬਾਈ ਸਾਲ । "੬ਸਮੂਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਰਿਦੇ ਵਿਚ ਗਿਆਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ । 
੧੭-੧੬੩੧ । "ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ । ੯੯-੧੦੬ । “ਪਾ:=ਜਨੀਅਹਿ। ਭਨੀਅਹਿ । 

1 ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੀ ਇਕ ਹੇਰ ਭੈਣ ਬੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ “ਦਾਨੀ” ਬੀਬੀ ਜੀ ਸੀ । 
੨ਇਹ ਚੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਤਕ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿਚ ਹੈ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ। (੧੩੩੫) ਰਾਸਿ ੧। ਅੱਸੂ ੭ 

ਬਯ ਲਹੀ।ਸੈਮਤ ਖਸ਼ਟ' ਔਰ ਬੀ ਰਹੀ।ਗੁਰਤਾ ਸਹਿਤ ਦਈ ਹਰਖਾਏ। 
ਸ਼ਰੀਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਬੈਠਾਏ ॥੩੮॥ ਲਵਪੁਰਿ ਮਹਿ ਛੱਤ੍ਰੀ ਹਰਿਦਾਸ । ਮਹਾਂ 

ਸੁਸ਼ੀਲ ਸੁਕ੍ਰਿਤਨ ਰਾਸ । ਖੇਮ ਕੁਇਿਰ ਜਿਸਕੇ ਘਰ ਦਾਰਾ ।ਹਿਤ ਕਰਿ 
ਨਿਤਿ ਪਤਿਬ੍ਰਤਿ ਪ੍ਰਤਿਪਾਰਾ ॥੩੧॥ ਤਿਨ ਤੇ ਉਤਪਤਿ ਭਏ ਸੁ ਨੰਦ । 
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕੁਲਚੈਦ । ਭਏ ਜੁ ਕੁਲ ਭੱਲਯਨ ਕੇ ਭੂਖਨ” । 
ਭਾਨੀ ਤਿਨ ਕੀ ਸੁਤਾ ਅਦੁਖਨ" ॥੩੨॥ ਸੋਵੀ ਬੈਸ ਚੋਦ ਕਹੁ ਬਕਾਹੀ । 
ਰਹੀ ਜੁ ਬਹੁ ਪਿਤ ਕੇ ਢਿਗ ਚਾਂਹੀ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਪੁਰੀ ਬੱਖਯਾਤੀ।ਤਹਾਂ 
ਬਸਤਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ॥੩੩॥ਤੀਨ ਪੁੱਤ ਉਪਜੇ ਤਿਨ ਕੇਰੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਰ- 
ਜਨ; ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਸੁ ਬਡੇਰੇ । ਤ੍ਰਿਤਿਯੇ ਮਹਾਂਦੇਵ ਜਿਹ ਨਾਮ। ਮਹਾਂਗੈਭੀਰ” 
ਧੀਰ ਅਭਿਰਾਮ॥੩੪॥ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਜਗ ਭਾਯੋ। ਗੁਨ ਅਨੇਕ ਜੁਤਿ 

ਤਖਤ ਸੁਹਾਯੋ । ਸੈਮਤ ਖਸ਼ਟ ਇਕਾਦਸ਼ ਮਾਸ । ਦਿਵਸ ਅਸ਼ਟ ਦਸ 
ਸ੍ਰੀ ਸੁਖ ਰਾਸਾਂ ॥੩੫॥ ਗੁਰਤਾ ਗਾਦੀ ਪਰ ਬਿਤਿ ਰਹੇ। ਜਿਨਤੇ ਅਨਿਕ 
ਦਾਸ ਗਤਿ ਲਹੇ। ਸੋਲਹ ਸਤ ਅਠਤੀਸਾ ਸਾਲ । ਭਾਦੋ' ਸੁਦੀ ਤੀਜ ਗੁਰ 
ਦਯਾਲ॥੩੬॥ਤਜਿ ਸਰੀਰ ਬੈਕ੍ੰਠ ਪਧਾਰੇ।ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਜੀ ਤਖਤਬਿਠਾਰੇ 
। ਪੁਨ ਸੋਢਿਨਿ ਕੁਲ ਮਹਿ ਗੁਰਿਆਈ। ਹੋਤਿ ਭਈ ਗੁਰ ਦਸਮੇ ਤਾਈਂ ॥ 
੩੭॥ਪੰਚਮ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜਬਿ ਭਏ।ਤਾਲ ਸੁਧਾਸਰ ਤਬਿ ਨਿਰਮਏਪਬੀੜ 
ਗ੍ਰੰਥਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੋਈ।ਜਿਸ ਪਠਿਕੈਂ'ਗਤਿ ਲਹਿ ਸਭਿ ਕੋਈ॥੩੮॥ਰੀਗਾ 
ਨਾਮ ਭਾਰਜਾ ਬਜਾਹੀ।ਸਧ੍ਰੀਂ"ਕੇ ਗੁਨ ਸਭਿ ਜਿਸ ਮਾਂਹੀਨੈਦਨ ਉਪਜਜੋ 
ਇਕ ਕੁਲ ਚੈਦ ।ਬਡ ਧਨੁਧਰਿ”” ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ॥੨੯॥ ਧੀਰ ਧਰਮ- 
ਧ੍ਰਜ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਰਜਨ।ਬਿਸਤੀਰਤਿ'`ਜਿਤ ਕਿਤ ਜਸੁ ਅਰਜੁਨ"'। ਜਗ 
ਕਰਤੱਬਯ ਕਰੇ ਸ਼ੁਭ ਭਾਰੇ । ਭਗਤਿ ਬਿਥਾਰਿ'“ ਅਨਕ ਜਨ ਤਾਰੇ ॥ 
8੦॥ਬਿੰਸਤ ਚਤੁਰ ਬਰਖ ਨਵ ਮਾਸ। ਇਕ ਦਿਨ ਊਪਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਰਾਸ" 
ਗੁਰਤਾ ਲਹਿ ਸਰੀਰ ਕਉ ਧਾਰਾ। ਪੁਨਹਿ ਚਹਜੋ ਸਚਖੰਡ 'ਿਧਾਰਾ॥੪੧॥ 

“ਛੇ ਬਰਸ । "ਪੁੰਨਾਂ ਦੀ ਖਾਣ । ਪਾਲਿਆ । “ਭੱਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਗਹਿਣੇ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ 

ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ! “ਪਵਿੱਤਰ । “ਭਾਵ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀਨਾਲ 1 “ਪ੍ਰਗਟ । 'ਨਿਰਹੱਲ । 
੯ਮੀਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤਦੋਂ ਰਚਿਆ । "ਪੜ੍ਹਕੇ । "ਪਤਿੱਬ੍ਹਤਾ । ਧਨੁਖ 'ਧਾਰੀ । “ਫੈਲਿਆ । 

੧੪ਊਦਜਲ । "੯ਵਿਸਤੀਰਨ ਕਰਕੇ । "ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਖਾਨ । ___”ਖਾ£=ਸ਼ੀ ਮ਼ਖ਼ ਜ਼ਾਸ਼ ।----- 



ਸ਼ੀ ਰੁਥ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੩੩੬ ) ਗਾਸਿ ੧। ਅੰਸੂ ੮. 

ਦੋਹਰਾ ॥ ਖੋੜਸ ਸਤ ਤ੍ਰੋਸਠ' ਅਧਿਕ ਜੇਸ਼ਟ” ਮਾਸ ਮਹਾਨ । ਸੁਦੀ ਚੌਥ 
ਦਿਨ ਮਹਿ ਗੁਰੂ ਕੀਨ ਬਿਕੁੰਠ ਪਯਾਨ ॥ ੪੨॥ ਇਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ 
੍ਰਿੰਝੇ ਪੂਬਮ.ਰਾਸੇ “ਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਪਰਨਾਲੀਂ$” ਪ੍ਰਸੈਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਸਪਤਮੋ ਅੰਟੂ ॥ ੭ ॥. . 

੮, [ਗੁਰ ਪਰਲਾਲੀ] 
ਚੌਪਈ ॥ ਪੁਨ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰੁ ਹੋਏ। ਪ੍੍ਕੁਪੀਰੀ ਅਰੁ ਮੀਰੀ ਦੋਏ। 
ਜਨਮ ਲੀਨ ਜਹਿੰ ਗ੍ਰਾਮ ਵਭਾਲੀ।ਬਲੀ ਮਹਿਦ“ ਤਨ ਡੀਲਾ'ਬਿਸਾਲੀ॥ 
੧॥ਦਾਰਾਂ ਭੀਨ”ੈਂਸੁਸ਼ੀਲਾ'ਬਯਾਹੀ। ਇਕ ਦਮੋਦਗੇ ਦੁੜਤਿ ਮਰਵਾਹੀ। ਨਾਮ 
ਨਾਨਕੀ ਤ੍ਰਿਤਿਯਾ ਕੇਰਾ । ਮਨ ਸਿਮਰਤਿ ਜਿਨ ਅਨੰਦ ਘਨੋਰਾ॥ ੨॥ 
ਪੰਚ ਪੁੱਤ ਇਨ ਤੇ ਉਤਪੱਤਾ । ਜੇਠੋ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ । ਸੂਰਜ ਮਲ 
ਅਰੁ ਅਨੀਰਾਇ ਭਨਿ । ਅਫਲਰਾਇ ਬ੍ਹਪਗਕਾਨ ਸਭਿਨਿ ਮਨ ॥੩ ॥ 
ਪੰਚਮ ਭੇ ਸ਼੍ਰੀ ਤੇਗਬਹਾਦਰ] । ਨਿਕਟ ਬਿਠਾਵਹਿੰ ਜਿਨ ਪਿਤ ਸਾਦਰ'1 
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਹਰਿਗੁਬਿੰਦ ਸਮ ਸ਼ੇਰ।ਹਤੇ ਤੁਰਕਗਨ ਗਾਹ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ॥੪॥ਗਨ 
ਦਾਸਨ ਕੋ ਕਾਰ ਸੁਧਾਰੇ। ਜਗ ਮਹਿ ਕੀਰਤਿ ਬਹੁ ਬਿਸਤਾਰੇ 
ਸੈਮਤ""ਦਸ ਮਾਸ । ਖਟਦਿਨ ਗੁਰਤਾ ਥਿਤਿ ਸੁਖਰਾਸ॥੫॥ ਸੋਲਹਿ ਸਤ 
ਪਚਾਨਵੇਂ"ਸਾਲ। ਚੇਤ ਪੰਚਮੀ ਸ਼ੁਦੀ ਕਿਪਾਲ(ਸੱਚਖੰਡ ਕੋ ਤਬਹਿਪਧਾਂਰੇ 
ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਰਾਇ ਤਖਤ ਬੈਠਾਰੇ ॥੬॥ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਰੂਪ” । ਬਯਾਹੀ 
ਨੌਤੀ"$: ਨਾਮ ਅਨੂਪ । ਦੈ ਸੁਤ ਇਨਤੇ ਉਤਪਤਿ ਹੋਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਰਾਇ 
ਧੀਰ ਮਲ ਦੋਏ ॥੭॥ ਪਿਤਾਮੇ' ਤੇ ਗੁਰ ਪੋਤ। ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਥੰਭਿ 
ਭਾਰ ਖਲੋਤਾ । ਕੀਰਤ ਪੁਰਿ ਮਹਿ ਜਨਮੁ ਭਯੋ ਹੈ । ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਰਾਇ ਗੁਰੁ 
ਸੁ ਥਿਯੋ ਹੈ॥ ੮॥ ਬਹੁ ਦਾਸਨ ਕੋ ਕਰਿ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ । ਹਤੋ ਰੈਕ"“ਜੇ ਭਏ 
ਮਹੀਸ਼'“ । ਬਯਾਹੀ ਮਹਿਲਾ ਅਸ਼ਟ$ ਮਹਾਨੀ । ਕਿਸ਼ਨ ਕੁਇਿਰ, ਕੌਟਿ 
੧੧੬੬੩ । “ਜੇਠ । ₹ਸ਼ਜਰਾ, ਬੈਸਾਵਲੀ । ਮਾਲਕ । “ਮਹਾਂਬਲੀ । <ਕੱਦ । “ਸੁਸ਼ੀਲ 
ਮਭਾਵ ਵਾਲੀਆਂ । ਸਹਿਤ ਆਦਰ । €ਸ਼ੋਰ ਛਾਂਗ । "ਇਕੱਤੀ ਸਲ। ੧੯-੧੬੯੫ । 
"੧ੋਰੂਪਵਾਨ=ਸ਼ੈਦਰ । "$ਨ/ਮ ਹੈ ਬੀਬੀ ਦਾ । "$ਦਦੇ ਤੋਂ । "“ਕੌਗਾਲ । "੬ਗਾਜੇ । 

#ਦੇਖੋ ਰਸ ੪ ਅੰਸੂ ੨੭ ਅੰਕ ੪੬ ਦੀ 'ਹੇਠਲੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਦੂ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ 
ਵਿਆਹਾਂ ਪਰ ਟ੍ਰਕ । 1ਛੇਵੇ' ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸਪੁੱਤ੍ਰ ਬੀਬੀ-ਵੀਰੋ ਜੀ ਬੀ.ਸੀ। 

`_ __ਤਪਾ:--ਠੱਤੀ । ਉਇਹ ਗੈਣਤੀ ਬੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ,-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਲੂ 
ਹਰਿਰਾਇ ਜੀ ਦੇ ਪੂਸੈਗ ਵਿਚ ਗਸ ੧੦ ਅੰਸੂ ੧੩ ਅੰਕ ੯ ਤੇ ਰਾਸ ੪ ਐੰੂ ੨੭ ਅੰਕ 

` ੪੬ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਟੂਕ । ਲੇ ੍ 



ਸਰੀ ਗੁਚ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੩੩੭ ) ਰਾਸਿ ੧। ਅੰਸੂ ੮, 

ਕੱਲਯਾਨੀ ॥੯॥ਤੋਖੀ, ਅਪਰ ਅਨੋਖੀ ਨੀਕੀ'।ਰਾਮਕਇਰਾਂ, ਅਰ ਨਾਮ 
ਲਭੀਕੀ । ਸਪਤਮਿ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀਪ੍ਰੋਮਕੁਮਾਰੀ। ਅਸ਼ਟਮ ਚੇਦਕੁਇਰ ਸੁਖਕਾਰੀ! 
॥ ੧੦ ॥ ਦੈ ਸੁਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਰਾਇ ਉਪਾਏ ਰਾਮਰਾਇ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੁਹਾਏ। 
ਜਗ! ਜਨਮੇ ਕੀਰਤਿਪੁਰਿ ਮਾਂਹੀਬ੍ਰਿਧੇ ਸਰੀਰ ਸੁਖਦ ਥਲ ਤਾਂਹੀ'॥੮੧॥ 
ਸੈਮਤ ਤ੍ਰੈ ਬਿੰਸਤ” ਖਟ ਮਾਸ । ਦਿਵਸ ਚਤੁਰ ਦਸ ਲੈ ਸੁਖਰਾਸ” । 
ਗੁਰਤਾ ਗਾਦੀ ਪਰ ਬਿਤਿ ਰਹੇ । ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਰਾਇ ਵਾਸ ਦੁਖ ਦਹੇ॥੧₹੨॥ 
ਸੈਮਤ ਸੱਤ੍ਹ ਸਤ ਅਸ਼ਟਾਦਸ਼ੱ। ਕਾਤਕ ਵਦਿ ਨਵਮੀ ਮਹਿ ਸੁਖ ਬਸਿ। 
ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕਿਸ਼ਨ ਤਖਤ ਗੁਰਿਆਈਬੈਠੇ ਸਿਸੁ "ਅਤਿ ਬੈਸ ਸੁਹਾਈ॥੧੩॥ 
ਦਿੱਲੀ ਮਹਿੰ ਗਮਨੇ ਕਿਸਿ ਹੇਤ । ਤਹਿੰ ਤਨ ਤਜਾਗਜੋ ਕ੍ਰਿਪਾਨਿਕੇਤ । 
ਜੁਗ ਮੈਮਤ' ਅਰੁ ਪੰਚ ਮਹੀਨੋ। ਦਿਨ ਉਨੀਸ ਗੁਰਤਾ ਪਦ ਕੀਨੋ॥੧੪॥ 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਸੈਮਤ ਸੱਤਾ ਸੈ ਬਿਤੇ ਉਪਰ ਬੀਸਰਏਕਾਂ । ਚੇਤ ਸੁਦੀ ਚੌਦਸ 
ਦਿਵਸ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਜਲਧਿ ਬਿਬੇਕ” ॥੧੫ ॥ ਚੌਪਈਮਏਕ ਜਾਮ ਖਟ ਘਟੀ 
ਬਿਤਾਏ। ਨਿਸਾਂ"' ਬਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਮਾਏ//ਬਾਬਾਕਹਮੋ“ਬਕਾਲੋ ਮਾਂਹਿ"”। 
ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਤਾਂਹਿ ॥ ੧੬॥ ਅਰਪਤਿ ਭਏ ਤਿਨਹਿ ਗੁਰਿ- 
ਆਈ। ਤਖਤ ਬਿਰਾਜੇ ਸਿਖ ਸੁਖਦਾਈ” । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ 
ਨੰਦ” । ਸੋਵੀ ਬੈਸ਼ ਗਗਨ" ਕੈ ਚੇਦ॥ ੧੭ ॥ ਮਾਤ ਨਾਨਕੀ ਜਿਨ ਕੀ 

_ ਜਾਨਿ(ਜਨਮ ਸੁਧਾਸਰ ਪੁਰਿ ਥੇ ਥਾਨ਼੍ਰੀ ਗੁਜਰੀ ਮਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਭ ਬਯਾਹੀ। 

ਤਪ ਕੋ ਤੇਜ ਪੁੰਜ ਜਿਨ ਮਾਂਹੀ॥੧੮॥ ਤਿਨ ਕੇ ਪੁੱਤ੍ਰ ਕਏ ਬਡ ਸੂਰੇ। ਦੇਗ 
ਝੇਗ ਦਹੂੰਅਨ ਕੇ;ੰਪੂਰੇ ਜਿਨ ਧਰਿ ਕਲਰੀ ਸ਼ੱਤ ਬਿਦਾਰੇ'“ । ਤੁਰਕ 
ਪਹਾਰੀ ਅਰੇ ਸੁ ਮਾਰੈ ॥੧੯॥ ਇਮ ਸ਼੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰਭਏਦਾਸ ਅਨੇਕ 
ਉਧਾਰਨ ਕਦੇ । ਸੈਮਤ ਦਸ ਅਰ ਸਪਤ ਮਹੀਨਾ।ਦਿਨ ਇਕੀਸ ਗੁਰਤਾ 

ਪਦ ਲੀਨਾ॥ ੨੦ ॥ ਤਨ ਤਯਾਗਨ ਕੋ ਸਮੋ ਸੁ ਪਾਇ। ਤੁਰਕੇਸ਼ੁਰ 

'ਨ੍ਰੇਸ਼ਟ । “ਦੋਵੇ” । ਸੁਖ ਦਾਂਤੇ ਸਰੀਰ ਵਭੇ ਹੋਏ ਓਸੇ ਥਾਂ ( ਭਾਵ ਕੀਰਤਪੁਰ ਵਿਚ) ੨੩। 

ਪਭੇਵ ਗੂਰੂ ਜੀ। <-੧੭੧੮। “ਬਾਲਕ ( ਅਵਸਥਾ ) । "ਦੋ ਸਾਲ । ੯-੧੭੨੧। 

੧੦ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ । ''ਚਾਤ੍ਰੀ । "“ਬਾਬ ਬਕਾਂਲੇ ਵਿਚ ਹੈ (ਸਤਿਗਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ 

ਜੀ) । "ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੋ ( ਗੁਦੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ) । "ਸਪੁੱਤਰ । "“ਅਕਾਸ਼ । 

₹੬ਵ੍ਰੇਰੀ ਨਾਸ਼ ਕੀਤੇ । #ਪਾ:-ਚੈਦ ਕੁਇਰ, ਜੈ ਅਸ਼ੁਧ ਜਾਪਦਾ ਹੈ । 

` ਪਾ:=ਸੁਖਿਆਰੀ । ਹਪਾ=ਸੈ'। 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੩੩੮) ਰੰਜ ੧। ਅੰਸੂ ਦ, 

ਸਿਰ ਦੋਸ਼ ਚਢਾਇ । ਹਿੰਦਵਾਨੇ ਕੀ ਰਾਖਨ ਕਾਨ" । ਦਿਯੋਂ ਸੀਸ ਜਨੂ 
ਕਰਿਕੈ ਦਾਨ ॥ ੨੧ ॥ ਸੈਮਤ ਸੱਤ੍ਰਾ ਸਹਸ ਬਤੀਸ' । ਮੰਗਸਿਰ”"ਂ ਸੁਦੀ 
ਪੰਚਮੀ ਬੀਸ] । ਸੁਰਗੁਰ” ਦਿਵਸ ਜਾਮ ਜੁਗ“ ਆਵਾ । ਉਪਰ ਘਟਿਕਾ 
ਦੇਕ ਬਿਤਾਵਾ ॥ ੨੨॥ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਰਾਇ । ਦਿੱਲੀ ਪੁਰ ਮਹਿ 
ਮਿਸ ਦਿਖਰਾਇ।ਤਨ ਕੋ ਤਯਾਗ ਬਿਕੁੰਠ ਸਿਧਾਰੇ। ਦੇਵਨ “ਜੈ ਜੈ? ਸ਼ਬਦ 
ਉਚਾਰੇ ॥੨੩ ॥ ਅੰਧ ਧੁੰਧ ਜਗ ਖਰਭਰ” ੫ਰ੧ੋ]। ਤੁਰਕਨ ਬਿਥੇ ਤ੍ਰਾਸ 
ਬਹੁ ਕਰਯੋਹਾਇ ਹਾਇ) ਸਭਿ ਕਰਿ ਨਰ ਨਾਰੀ । ਤੁਰਕੇਸ਼ੁਰ ਕੌ ਦੈ ਬਹੁ 
ਗਾਂਰੀ ॥੨੪॥ ਤਿਸ ਦਿਨ ਤੇ ਉੱਤਮ ਨਰ ਜਾਨਾ ।-ਹਤਿ ਭਾ ਰਾਜ ਤੇਜ 
੩ਰਕਾਨਾ'-।ਦਿੱਲੀ ਪੁਰਿ ਕੋ ਤਯਾਗਿ। ਨੁਰੌਗ॥ਬਾਹਰ ਨਿਕਸਿ ਰਹਯੋਡਰ 
'ਸੈਗ॥੨੫॥ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਯੋ ਪੁਰਿ ਲ ਆਇਕੈ ਸੋਯੋ।,ਬਡ ਪਾਪੀ ਨਿਜ ਸਭਿ ਕਿਛ 
ਖੋਯੋਸਤਿਗੁਰੁ ਕੋ ਕਰਿਕੈ ਅਪਰਾਧੁ।ਹੋਯੋ ਸ਼੍ਰੀਹਤਿ ਦੁਸ਼ਟ ਅਸਾਧੂ' ॥੨੬॥ 
ਜਿਮ ਰਾਵਨ ਦੀਰਘ ਮਦ ਮਾਨੀ””। ਛਲ ਬਲ ਤੇ ਸੀਤਾ ਹਰਿ ਆਨੀ'। 
ਕਰਿ ਰਘੁਬਰ ਕੋ ਦੋਸ਼ ਮਲੀਨ” । ਸਕਲ ਸਮਾਜ ਨਾਸ਼ ਕਰਿ ਲੀਨਾ॥ 
ਵਕ ਕੇਰੀ"ਸਭਿ ਰਾ ( ਘਨੋਰੀ। 
ਸੁਰਪਤਿ"” ਸਮ ਐਸ਼੍ਰਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ । ਗੁਰੂ ਦੋਹ 'ਸ ਨਾਸ਼ਾ ॥੨੮॥ 
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਛੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦਸਿੰਘ ਭੇ ਗੁਰ ਆਛੇ। ਸ਼੍ਰੀਗੁਜਰੀ 
ਤੇ ਜਨਮ ਲਿਯੋ ਹੈ । ਪੁਰਿ ਪਟਣੇ ਮਹਿ ਖੇਲ ਕਿਯੋ ਹੈ ॥ ੨੯॥ ਬ੍ਰਧਯੋ 

੧ਲਾਜ । ₹-੧੭੩੨। ₹ਮੱਘਰ। ਏਫੀਰਵਾਰ । “ਦੋਪਹਿਰਾ । $ਹਨੇਰੀ ਤੇ ਅੰਧਕਾਰ । 
“ਘਬਗਾਹਫ । “ਉੱਤਮ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੈ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਤੇਜ ਨਾਜ਼ 
ਹੋਇਆ । ₹ਅਸਾਧ ਦੁਸ਼ਟ (ਐਰੈਗਜੇਬ) ਆਪਣੀ ਵਿਕੂਤੀ ਨੂੰ (ਆਪ) ਤਬਾਹ ਕਰਨੇ ਵਾਲ॥ 
ਹੋਇਆ । ੯”ਮਦ ਵਿਚ ਮੇੱਤਿਆਂ ਹੋਇਆਂ । ""ਹਰਿਕੇ ਲੈ ਆੰਦੀ । "ਤੇਰਾਮਚੈਂਦ ਦਾ ਅਪਰਾਧ 
ਕਰਕੇ (ਸੈਲ=) ਪਾਪੀ ਹੇ ਗਿਆ ਤੇ । "ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਾਲੀ । "$ਇੰਦ । "“ਵਧਿਆ। 

%੫੪-ਮ਼ਗਸਰ। 7੫ਸ=ਬੀਸ । ਸ਼ਾਯਦ ਬੀਸ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਵੀਹ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਟੇ 
ਦੀ ਹੋਂਵੇ, ਪਰ ਬਾਰਵੀ' ਰਾਸ ਵਿਚ ਕਵਿ ਜੀ “ਮੱਘਰ ਪੰਚਮੀ ਸੁਦੀ ਪਛਾਨਹੁ!” ਹ। ਤਾਰੀਖ 
ਦੇ'ਦੇ ਹਨ। ( ਅ) ਬੀਸ=ਵੀਸ ਵਿਸਵੋ, ਭਾਵ ਨਿਸ਼ਚਿਤ । ਤਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ 
ਦੇਣ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲੀ, ਅੰਧਕਾਰ ਛਾਇਆ, ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਤਾਰੇ ਦਿੱਸੇ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ 
ਕੌਬੀ, ਤਵਾਰੀਖ ਮੁਹੀਤ ਆਜ਼ਮ ਤੈਂ ਮੈਰੁਲ ਮੁਤਾਖ਼ਰੀਨ ਦੇ ਕਰਤਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੋ ਝੀ ਇਹ 
ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਦੇਧ ਤਵਾਰੀਖ ਖਾਲਸ/ ਸਫਾ 3੪੧੬ । 



ਤੀ ਕੁਰਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ। (੧੩੩੯) ੫੬4 - 
ਸਰੀਰ ਬਹੁਰ ਚਲਿਆਏਮਦਰਦੇਸ਼'ਨਿਰਖੇਂ ਹਰਖਾਏ'।ਤੀਨਭਾਰਜਾ। 
ਜਿਨ ਘਰ ਹੋਈ। ਨਾਮ ਅਜੀਤੋ ਦੀਰਘ” ਸੋਈ ॥੩੦॥ ਪੁੱਤ ਤੀਨ ਉਪਜੇ 
ਬਲ ਭਾਰੀ । ਮਲਹੁ ਅਗਨਿ ਤੀਨਹੁ” ਤਨ ਧਾਰੀ । ਅਪਰ ਸੁੰਦਰੀ ਨਾਮ 
ਪਛਾਨੋਂ। ਸ਼ੁਭ ਮਤਿ ਪਤਿਬ੍ਰਤ ਧਰਮ ਨਿਧਾਨੋਂ' ॥ ੩੧ ॥ ਤਿਸਕੇ ਸੁਤ 
ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਵਾਂ । ਬਹੁ ਰਿਪੁ ਹਤਿ£ ਜੋ ਰਨ ਮਹਿੰ ਸੋਵ/ੰ । ਤੀਸਰ 
ਸਾਹਬ ਦੇਵੀ ਦਾਰਾ । ਤਾਂਹਿ ਖਾਲਸਾ ਪੁੱਤ੍ ਅਪਾਰਾ ॥੩੨॥ ਇਮ ਸਾਹਿਬ 
ਦਸਮੇ ਪਤਿਸ਼ਾਹੂ । ਤੁਰਕਨ ਸੋਂ ਰਣ ਕਰਿ ਉਤਸਾਹੂ । ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰਨ 
ਕੀਨ ਅਖਾਰੇ । ਕਰਿ ਪੁਰਸ਼ਾਰਬ” ਕੌ ਰਿਪੁ ਮਾਰੇ ॥ ੩੩ ॥ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ 
ਉਤਪਤਿ ਕਰਿਕੈ । ਤੁਰਕ ਤੇਜ ਕੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉਖਰਿਕੈ । ਬਰਖ ਬਤੀਸ 
ਇਕਾਦਸ਼ ਮਾਸ ।ਜਗ ਮਹਿ ਕੀਨਸਿ ਧਰਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼॥੩੪॥ ਸਿੱਖਯ ਅਨੋ- 
ਕਨਿ ਕੋ ਗਤਿ“ਦੀਨੀ। ਦੁਖ ਤੇ ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜਿਨ ਲੀਨੀ । ਸੱਤ੍ਹ ਸਹਸ 
ਪੈਸਠਾ'ਉਪਗਕਾਤਿਕ ਸ਼ੁਦਿ ਪੰਚੈ ਦਿਨ ਸੁਰਗੁਰ'॥੩੫॥ਰਹੀ ਜਾਮਨੀ 
ਜਾਮ ਸਵਾ ਜਬਿ”। ਸੱਚਿਖੰਡ ਪਹੁੰਚੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਤਬਿ। ਅਵਿਚਲ ਨਗਰ 
ਨਾਮ ਸ਼ੁਕ ਥਾਨ।ਭਯੋ ਦੇਹੁਰ ਜੋਤਿ ਮਹਾਨ॥੩੬॥ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਰਾਇ ਪਾਇ 
ਗੁਰਿਆਈ।ਤਬਹੁ ਨੁਰੈਗੇ ਦਿੱਲੀ ਪਾਈ।ਪਤਿਸ਼ਾਹਿਤ ਕਹੁ ਮਾਲਕ ਭਯੋ । 
ਰਾਜ਼ ਤੇਜ ਜਿਨ ਬਡ ਥਿਰਧਯੋ'॥੩੭॥ਬਹੁਤਨਿ ਕੈ"ਕਰਿਕੈ ਅਪਰਾਧੂ॥ 
ਮਹਾਂ ਕੁਕਰਮ; ਕਸ਼ਟ ਦੈ ਸਾਧੂ"ਗੂਰ ਘਰ ਸੋਂ ਬਹੁ ਦੋਹ ਕਮਾਵ।ਕਰਯੋ 
ਅਕਰਮ ਦੁਸ਼ਟ ਦੁਖ ਪਾਵਾ ॥੩੮॥ ਸਨਿ ਸਭਿ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਸੈਨ ਮਹਾਨਾ । 
ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਕੈ ਬਾਕ ਬਖਾਨਾ। ਨੌ ਗੁਰ ਕੀ ਸਭਿ ਕਥਾ ਬਖਾਨੋ। ਤੁਮ ਸਰ- 
ਬੱਗਜ ਸਰਬ ਹੀ ਜਾਨੋਂ ॥ ੩੯॥ ਇਹ ਸਭਿ ਪ੍ਰਥਮੇ ਕਬਾ ਸੁਨੱਧੀ । ਗੁਰੁ 

“ਵੇਦਕ ਸਮੇ ਵਿਚ ਪੱਛਮ ਵਲ ਕਸ਼ਯਪ ਸਾਗਰ ਦੇ ਦੱਖਣ ਦਾ ਦੇਸ਼ । ਪੁਗਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 
ਰਾਵੀ ਤੇ ਜੇਹਲਮ ਦ। ਵਿਚਲਾ ਦੇਸ਼ । ਪਰੰਤੂ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਤੀ ਵਿਚ ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਤੋ' ਹੈ, ਜਿਸ 
ਵਿਚ ਓਹ ਅੰਬਾਲਾ, ਲੁਦਿਹਾਣਾ, ਫੀਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਜਮਨਾ ਉਰਾਰਠਾ ਹਿੱਸ। ਸ਼ਾਮਲ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। 
ਤਦੇਖਿਆ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ । ਵੱਡੀ । $ਤਿੰਨੈ ਅਗਠੀਆਂ ਨੇ । “ਖਜ਼ਾਨਾਂ । ੬ਸ਼ਤ੍ਰ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ । 
“ਯੁੱਧ (ਭੂਮਕਾ) ਵਿਚ ਸੁੱਤਾ । ਬਲ । ੯ਮੁਕਤੀ । ੯-੧੭੬੫। ""ਵੀਟਵਾਰ । "ਸਵਾ 
ਪਹਿਰ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਰਹੀ । "ਵਧਾਇਆ । "ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ । ““ਕਸ਼ਟ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਭਲਿਆੰ 

ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ । “ਂਪ--ਬਿਲਸੇ । 7 ਤਿਨ ਵਿਆਹਾਂ ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਰਾਸ਼ਿ ੪ ਅੰਸੂ 
੨੭ ਅੰਕ ੪੬ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਟੂਕ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। _]੫-ਜੋਵ। _ਊਊਪ£=ਪਾਸ । ' 



ਚਰਿੱਤ੍ ਕੀਨੋ,ਸਮਝੱਯੈ । ਜਕੋਂ ਜਜੋਂ ਭਏ ਕਹੋ ਸਭਿ ਕਥਾ । ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸੈਗ 
ਸਨਾਵਹ ਜਥਾ? ॥ ੪੦ ॥ ਸੁਨੀ ਖਾਲਸੇ ਕੀ ਇਮਿ ਬਾਨੰ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ 

ਸਿੰਘ ਮਨ ਮਾਨੀ । ਕਥਾ ਸੁਨਾਵਨਿ ਲਾਗਜੋ ਸੋਈ । ਨੌ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ 

ਜਿਮਿ ਜਿਮਿ ਹੋਈ।੪੧।ਵੋਹਰਾ॥ਸੁਨਤਿ ਭਯੋ ਤਬਿ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਜਸੁਕੋ 
ਸ਼ਰੋ' । ਪਠਹਿ ਸੁਨਹਿ ਮਨ ਮਹਿੰ ਗੁਨਹਿ ਪੁਰਹਿ ਕਾਮਨਾ ਤੌਨ'॥੪੨॥ 
ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਬੇ ਪੂਬਮ ਰਾਂਸੇ “ਗਰ ਪਰਨਾਲੀ” ਪੂਮੈਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ 
ਅਸ਼ਟਮੇ ਅੰਸੁ ॥ ੮ ॥ ੍ 

੯. [ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ ਦੀ ਕਬ । ਖਡੂਰ ਵਿਚ ਛੁਪਣਾ ਤੇ ਪੂਗਟ ਹੋਣਾ] 

ਦੋਹਰਾ ॥ ਏਕੋਂ ਰੂਪ ਸੁ ਦਸਮ ਗੁਰੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਆਨੰਦ । ਪਦ 
ਅਰਬਿੰਦ ਮੁਕੰਦ ਬਰ ਬੋਦੋਂ ਦੈ ਕਰ ਬੈਦ ॥੧॥ ਸ੍ੈਯਾ॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਨਾਨਕ 
ਪੂਰਨ ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਨੇ ਜਬਿ ਪਾਈ । ਧਕਾਨ ਰਿਦੈ ਗੁਰ 
ਮੂਰਤਿ ਕੋ ਠਹਿਰਾਇ ਲਿਯੋ ਜਬ ਦੀਨ ਬਿਦਾਈਂ। ਬੇ ਬਸ ਹ੍ਰੈ ਥਿਛਰਯੋ 

ਗੁਰਤੇ ਅਸ਼ਟਾਂਗ“ਕਰੀ ਮੁਖ ਕੌ ਰਜ“ ਲਾਈ।ਨੀਰ ਬਿਲੋਚਨ'ਭੂਰ'ਬਿਮੋ- 

ਚਤਿਦਸੋਚਤਿ ਪ੍ਰੋਮ ਮਹਾਂ ਉਮਗਾਈ””॥ ੨॥ ਜੀਵ ਸ਼ਰੀਰ ਮਨੋ ਬਿਛਰਜੋ 
ਬਿਰਹਾਕ੍ਲ"'ਤੇ ਉਰ ਬਯਾਕੁਲ ਭਾਰੇ।-ਬੋਲਬ""ਨਾਹਿ ਬਨੈ ਗੁਰ ਅੱਗ੍ਰਜ- 

_ਸੈਕਟ ਤੂਸ਼ਨਿ ਠਾਨਿ ਸਹਾਰੇ ਆਇਸ ਮਾਨਿਬੋ ਧਰਮ ਧਰਜੋ,ਤਜਿ ਨਾਂਹਿ 

ਸਕੈਂਹਨਹਿੰ ਬਾਕ ਉਚਾਰੇ।ਹੋਇ ਬਿਦਾ ਤਤਕਾਲ ਚਲੇ ਨਿਜ ਗ੍ਰਾਮ ਖਡੂਰ 
ਕੇ ਪੰਥ ਪਧਾਰੇ ॥੩॥ ਆਵਤਿ ਹੈ' ਚਿਤ ਮੈਂ ਚਿਤਵੇਤਤਿ''-ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਰੂਪ 
ਸੁਭਾਉ ਕ੍ਰਿਪਾਲਾ । ਦੀਨ ਧੈ ਦਾਲ; ਪਛਾਨਤਿ ਘਾਲ ਕੋ.ਸੇਵਕ ਕੋਬਸਿ 

ਧ੍ਰੋਮ ਬਿਸ਼ਾਲਾ।ਚਾਹਤਿ ਹੈਂ ਪ੍ਰਸਥਾਨ ਬਿਕ੍ਰੰਠ ਕੋ ਮੋਂਹ ਬਡਾਈ ਦੇ ਕੀਨਿ 
ਨਿਰਾਲ॥ਸੇਕਟ ਬਯੋਗ” ਕੁ ਮੋਹਿ ਬਧਜੋ,ਬਸ ਨਾਂਹਿ ਚਲੈ ਤਿਨ ਕੇ ਬਚ 
ਨਾਲਾ-॥ ੪॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਬੀਚ ਖਡੂਰ ਕੇ ਆਇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਭਏ ਨਿਜ 

ਥਾਈ/ਮਮੌਨ ਧਰੇ ਨਹਿ ਕੌਨ ਮਿਲੋਂ/ਥਚ ਭੌਨ ਬਰੇ ਪਿਖ ਮਾਈ ਭਿਰਾਈ। 

ਬੂਬਤਿ ਸਰੀ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕੀ ਸੁਧਕੌਨ ਸੇ ਥਾਨ ਤਜੇ ਸੁਖਦਾਈ$। ਕਜੋੰ 

੧;ਨਿ ਲਈ। “ਕੰਨੀਂ । ਉਸ ਦੀ। ੧(ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜੇ ਨੇ) ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰ ਪੁਰੇ ਵਿਦਾਇਗੀ 
ਦਿੱਤੀ । “ਫੈਫੌਤ । “ਧੂੜੀ । “ਨਨ੍ਹਂ ਤੋਂ । “ਬਹੁਤਾ । ਦਛੁਟਦਾ ਹੈ। "?ਬੜੈ ਉਮਾਂਹ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮ 
ਨੂੰ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ । ,ਅ) ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੂਰਟੂਪ ਨੂੰ (ਸੋਚਿਤ=) ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਉਮਗਦਾ 

ਹੈ। "ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਆਕੁਲਤਾ (ਦੁਖ) ਤੋਂ (ਅ) ਸਾਂਚੇ (ਭਾਵ ਫੜੇ) ਵਿਛੋੜੇ ਤੋਂ । "ਬੋਲਣ; । 

੧੧ਚਿਤਣਦੇ ਹੋਏ । "੯ਵਿਛੇਜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ । ` 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ। ____ (੧੩੪੧) ਰਾਸਿ ੧। ਅੰਸੂ ੯. 

ਤੁਮ ਕੌਠਗੇ ਆਨਿ ਥਿਰੇ ਮਨ ਤੌਗ” ਅਹੈ ਮੁਖ ਨਾ ਬਿਕਸਾਈ?? ॥ ੫ ॥ 
ਤੂਸ਼ਨਿ ਠਾਨਿ ਭਨਯੋ ਕੁਛ ਨਾਂਹਿਨ, ਆਨਨ ਦੀਰਘ ਸ੍ਰਾਸ ਭਰਯੋ । 
ਲੋਚਨ ਨੀਰ ਬਿਮੋਚਤਿ, ਸੋਚਤਿ, ਲੋਚਤਿ ਹੈਂ ਚਿਤ ਮੇਲ ਕਰਯੋ । ਐਸ 
ਦਸ਼ਾ ਪਿਖਿ ਜਾਨੀ ਰਿਦੇ ਤਿਨ-ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਨਾ ਇਸ ਲੋਕ ਥਿਰਜੋ। ਆਪਨੇ 
ਧਾਮ ਬਿਕੁੰਠ ਗਏ ਇਨ ਬਜੋਗ'ਭਯੇ ਦੁਖ ਦੀਹ ਧਰਯੋ-॥੬॥ਫੇਰ ਭਿਰਾਈ 
ਨੇ ਬੂਝਨ  ਕੀਨਸਿੱ'ਸ਼ਰ ਗੁਰ ਕੋ ਪਰਲੋਕ ਭਯੋ?ਨਲੋ ਸੁਨਿਕੈ ਗੁਰਅੰਗਦ 
ਨੇ ਤਬਿ ਤਾਂਹੀ ਕੇਸੈਗ ਬਖਾਨ ਕਯੋ/ਮੋਹਿ ਕਛੂ ਨਹਿ ਭਾਵਤਿਹੈ,ਦਿਖਿਬੇ 
ਸੁਨਿਬੇ ਚਿਤ ਖੇਦ ਬਿਯੋ। ਅੰਤਰਿ ਹੋਇ ਇਕੰਤ ਨਿਰੈਤਰ ਬੈਠਜੋ ਚਹੋਂ 
ਇਹੁ ਮੇ ਮੇਰੋ ਹਿਯੋਂ” ॥ ੭ ॥ ਜੋ ਬਿਸਵੋਟ' ਪਕਯੋ ਦੁਖ ਦੇਤਿ ਹੈ ਚੋਟ ਲਗੇ 
ਪੁਨ ਹਰੈ ਅੰਧਕਾਈ । ਤਿਉ' ਬਿਵਹਾਰ; ਬਿਲੌਕਨਿ; ਬੋਲਨਿ; ਸ਼੍ਰੋਨ ਸੁਨੰ 
ਮੁਝ ਹੈ ਬਿਕੁਲਾਈ%ਕੋਠੜੀਕੋ ਦਰ ਸੋ ਚਿਨ ਦੇਹੁ”;ਕਹੋ ਕਿਸ ਪਾਸ 1 ਨ; 
'ਕੈਸੇ ਬਤਾਈ'। ਮੋ ਪਰ ਯੌ' ਉਪਕਾਰ ਕਰੋ ਬਿਚ ਬੈਠਿ ਰਹੋਂ ਜਿਮ ਹਠ 
ਲਖਾਈ'” ॥੮ ॥ ਬੂਝਨਿ ਕੀਨ ਭਿਰਾਈ ਨੇ ਵੇਰ ਓਇਕੌਤ ਰਹੋ ਥਿਤ ਹਰੈ 
ਇਸ ਥਾਈਂ।ਕਯੋਂ ਦਰ ਕੋ ਚਿਨਵਾਵਤਿ ਹੋ,ਇਹ ਬਾਤ ਬਨੇ ਨਹਿੰ,ਸੈਕਟ 
ਪਾਈ”। ਸ਼੍ਨ ਸੁਨੇ ਤਿਸ ਤੇ ਕਿਯ ਤੁਸ਼ਨਿ"” ਵੇਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਬਾਨੀ 
ਅਲਾਈ।ਬੈਠਿ ਰਹੇ ਜੁਗ ਲੋਚਨਮੁੰਦ;ਮਨੇ ਸ਼ਿਵਮੂਰਤਿ ਧਕਾਨ ਲਗਾਈ" 
॥੯॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੋ ਰੁਖ਼ ਜਾਨਿ ਤਬੈ ਦਰ ਕੌ ਚਿਨਿ"” ਕੀਨੋ ਹੈ ਬੈਦ 
ਭਿਰਾਈ । ਫੇਰ ਕਰਯੋ ਇਕ ਸਾਰ ਭਲੋ ਬਹੁ ਪੰਕ"' ਲਗਾਇ ਕੈ ਕੀਨ 
ਲਿਪਾ£॥ ਕੋਇ ਨ ਜਾਨਿ ਸਕੇ ਦਰੁ ਕੋ ਇਸ ਭਾਂਤਿ ਕਿਯੋ ਜਿਮਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁ ਗੁਰ 
ਭਾਈ'“। ਬੀਤਿ ਗਏ ਇਸਿ ਰੀਤ ਛਿਮਾਸ ਅਲੋਪ ਭਏ, ਨਹਿ ਕਾਹੂੰ 
ਲਖਾਈ॥੧੦॥ ਬੁੱਢੇ ਆਦਿਕਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਸਿਖ ਹੋਤਿ ਭਏ ਇਕਠੇ ਸਮੁ- 
ਦਾਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਮੂਰਤਿ ਡੀਠ"'ਨ ਆਵਤਿ ਸੋ ਭਟਕੌਤਿ ਰਿਦੇ ਮੁਰੜਾਏ। 
ਕੀਨ ਬਿਚਾਰ ਭਲੋ ਸਭਿ ਹੂੰ ਮਿਲਿ,£ਆਪ ਗੁਰੂ ਬਹੁ ਬਾਰ ਬਤਾਏ।-ਮੇਰੋ 
ਸਰੂਪ ਪਿਖੋ ਤਨ ਅੰਗਦ; ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਇਕ ਮੇਕ ਬਨਾਏ॥ ੧੧॥ ਮੋਕਹੁ 

੧ਢੱਠ ਹੋਇਅ।। ' “ਵਿਛੋੜਾ । “ਦੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । <ਮੋਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ।.“ਫੋੜਾ [ਮੈਸ: ਵਿਸੋਟ | 
੬ਢਿਆਕੁਲਤਾ । ਬਦ ਕਰ ਦੇਹੁ। (ਕੋਈ, ਕਿਵੇ ੫ਿ% ਪੁੱਛੇ ।“ਪਤਾ ਨਾ ਲੇਚੇਜਿਵੇਂ।"“ ਚੁੱਪ 
ਕੀਤੀ । ''ਮਾਨੋ' ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਧਿਆਨ ਲਾਈ ਬੋਠੀ ਹੈ; ਭਾਵ ਅਚੱਲ ਸਮਾਧੀ ਤੋਂ ਹੈ । 

੧੧ਚਿਣ ਕੇ ।"ਗਾਗਾ । "#ਚਾਹਿਆ ਸੀ। “ਨਜ਼ਰ । #੫੧:=ਬੁੱਢਿ ਤਿ । ਬੁੱਢੇ ਤੇ । 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੩੪੨) __ਰਾਸਿ੧। ਅੰਜੂ ੯, 
ਜੇਵਲਿ ਚਾਹਤਿ ਜੋ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਸੇਵਹੁ ਪ੍ਰੋਮ ਕਰੇ-' ਬੁੱਢੇ ਕਹਯੋ “ਨਜ 
ਬਾਨ ਸਬਾ੫੩ੋ ਹੈ ਤਾਂਹਿ ਸਰੀਰ ਮੈਂ ਆਪ ਬਰੇ । ਖੋਜਹੁ ਕੌਨ ਸਥਾਨ 

ਅਹੈਂ? ਸੁਨਿ ਕੈ ਸਿਖ ਕੋੜਿਕ ਗ੍ਰਾਮ ਫਿਰੇਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਚੈਂਪ ਬਧੀ ਹਿਤ ਹੇਰਨਿ, 
ਪ੍ਰੇਰਨ ਕੀਨ ਪ੍ਰਮੋਦ ਧਰੇ'॥੧੨॥ਢੋਹਰ॥ ਮਿਲਿ ਕਰਿ ਸਭਿਨਿ ਬਿਚਾਰਿਓ 
-ਗ੍ਾਮ ਖਡੂਰ ਮੜਾਗ ਨਿਕਟਿ ਭਿਰਾਈ ਹੋਹਿੰਗੇ,ਅਪਰਨ ਸੁਨੀਏ ਸਾਰ 
-॥੧੩॥ ਸ੍ਰ੍ਯ॥ ਬੁੱਢੇ ਤੇ ਆਦਿਕ ਜੇ ਸਮੁਦਾਇ ਗਏ ਸਭਿ ਸਿੱਖ ਖਡੂਰ 
ਮਝਾਰੀਮਾਈ ਭਿਰਾਈ ਕੇ ਪਾਸ ਮਿਲੋ ਸਗਰੇ ਕਰ ਜੋਰਿ ਨਮੋ ੫ਗ ਧਾਰੰ। 
ਬੂੜਨ ਕੀਨਿ:-ਕਹਾਂ ਗੁਰ ਅੰਗਦ? ਹੇਰਨ ਕੇ ਹਿਤ ਚਾਹਿ ਹਮਾਰੀ । ਹ੍ਰੈ 
ਸਵਲੌਂ ਸਭਿ ਕੌ ਇਤਿ ਆਵਨਿ, ਪਾਵਨ ਪਾਵਨਾਂ ਲੋਹਿ ਨਿਹਾਂਰੀ£ ॥ 
੧੪॥ਸ਼੍ਰੈਨ ਸਨੇ ਸਭਿਕੇ ਬਚਨਾ;ਨਹਿੰ ਬਾਕ ਕਹਜੋ ਤਿਨ ਸੈਗ ਭਿਰਾਈ'। 
ਮੋਨ ਕਰੇ ਮੁਖਬੈਠਿ ਰਹੀ,ਬਿਚ ਭੌਨ ਬਿਰੇ ਸਿਖ ਜੇ ਸਮੁਦਾਈਜਾਨਿ ਗਏ 
ਮਨ ਮਾਂਹਿ ਤਬੈ,-ਗੁਰਅੰਗਦ ਜੀ ਕਿਤ ਹੈਂ ਇਸਬਾਈਂ-। ਵੇਰਕਰੀ 
ਬਿਨਤੀ ਕਰ ਜੋਰਿਕੈ.£ਮਾਈ ਜੀ!ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਦੇਹ ਬਤਾਈ॥੧੫॥ਬੈਨ ਕਹਯੋ 

ਨਹਿ ਕੈ ਕਰਿਕੈ,ਸਭਿਹੂੰ ਮਿਲਿ ਬਾਂਤ ਬਿਚਾਰਨ ਠਾਂਨੀ।-ਸ਼੍ਰੀਗੁਰ ਅੰਗਦ 
ਕੀ ਬਰਜੀ£ ਮਰਜੀ ਬਿਨ .ਕਜੋਂ ਸੁ ਬਤਾਇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ-। ਬੁੱਢੇ ਨਿਹਾ- 
ਰਨ ਕੀਨ ਦਿਤੈ ਉਤ ਕੋਠੜੀ ਦੇਖਿ ਚਹੂਦਿਸ਼ਿ ਜਾਨੰ-ਬੈਦ ਇਹੀ ਦਰ 
_ਜਾਨੜੋ ਪਰੈ ਗੁਰੁ ਹੋਇ ਤੁ ਹੋਇ ਬਿਰੇ ਇਸ ਬਾਨੀ”-॥ ੧੬॥ ਫੇਰ ਮਿਲੋ 
ਸਭਿ ਸੋਂ ਨਿਰਨੇ ਕਰਿ ਹੈਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਇਸ ਕੌਠੜੀ ਮਾਂਹੀਂ। ਬੈਦਨ ਠਾਨਿ 
ਭੁਨੀ ਬਿਨਤੀ“ਮਮ ਨਾਮ ਬੁਢਾ ਲਖਿ ਆਯੋ ਇਹਾਂ ਹੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਨਾਨਕ 
ਦੀਨ ਮੁੰਬੈ ਬਰ;-ਮੈ' ਜਹਿੰ ਹੋਵੋ ਪਛਾਨੈ ਤਹਾਂ ਹੀ। ਸੈਗਤਿ ਮੇਰੀ ਸਦੀਵ 
ਕਰੋ ਜੇਈ ਰੂਪ ਧਰੋਂ ਗੁਪਤੈ ਤੁਵ ਨਾਂਹੀ'-॥੧੭॥ਆਪ ਅਲੋਪ ਭਏ ਜਥਿ 

ਤੇ ਤਬਤੇ ਬਹ ਬਕਾਕਲ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾ। ਆਨਿ ਭਏ ਤੁਮ ਗੋਪ ਇਹਾਂਕਤ 

ਸੈਗਤਿ ਜਾਇ ਅਧੀਰ ਮਨਾਂ ।ਖੋਜਿ ਫਿਰੇ ਬਹੁ ਚਿੰਤ ਕਰੇ,ਨਹਿ ਦੇਖਤਿ 
ਭੇ ਕਿਸ ਥਾਨ ਜਨਾ। ਆਵਹੁ ਬਾਹਿਰ ਰੂਪ ਦਿਖਾਵਹੁ ਸੇਵਹਿ ਸਿੱਖ 
ਅਨਦ ਘਨਾ? ॥੧੮॥ ਯੌ ਕਹਿ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਆਪਨੇ ਹਾਂਬ ਉਖਾਰਿ, ਚਿਨਜੋ 
ਫੜੇ । ੨ਅਨੰਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰੇ (ਘੱਲੇ) ਹੇਦੇ (ਭਾਈ ਬੁੱਢੇ ਦੇ)। ₹ਹੋਰਥੋ । “ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ 

ਦਖ ਲਈਏ । “ਭਿਰਾਈ, ਨੇ।/੬ਛਰਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਂ ਵਿਚ । ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਮੇਰੀ 

ਮਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਦੂਪ ਮੈਂ ਧਾਰਾਂ, ਦੁਹਾਈੋ` ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ” ਰਹੇਗਾ । ੯ਗਿਸੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ 

ਦਿੱਸੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ। #ਪਾ:=ਪਾਵਨ ਪਾਵ ਸੇ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੩੪੩) 'ਗਸਿ ੧। ਅੰਕ ੯ 

ਦਰ' ਖੋਲਨਿ ਕੀਨਾ । ਬੈਠੇ ਸਮਾਧਿ ਅਗਾਧਿ" ਕਰੇ ਕਵਲਾਸ ਕੇ ਉਪਰ 
ਸ਼ੈਭੁ ਅਸੀਨਾਂ । ਸ਼ਾਂਤਿ ਬਿਰਤੀ, ਸਮੁਦਾਇ ਰਿਖੀਕ ਅਚੈਚਲਾ” ਹੈਂ; ਇਕ 
ਰੂਪ ਬਿਲੀਨਾਂ' । ਹੋਰਿ ਸਭੈ ਕਰ ਜੋਰਿਖਰੇ, ਅਭਿਬੈਦਨ ਠਾਨਹਿੰਂ” ਹੋਇ 
ਪ੍ਰਸੀਨਾ'॥੧੨੯॥ “ਨਾਂਹਿ ਸਮਾਧਿ ਅਗਾਧਿ ਛੁਟੀ” ਪੁਨਿ ਮਾਈ ਭਿਰਾਈ ਕੇ 
ਸਾਬ ਕਹੈਂ:-“ਆਪ ਕਹੋ ਜਿਮਿ ਬਾਹਰ ਆਵਹਿੰ;ਦੀਨਦਿਆਲ ਕੀ ਬਾਨਿ 
ਅਹੈ? । ਕੀਨ ਸਭੈ ਬਿਨਤੀ ਕਰ ਜੋਰਿ “ਕਰੋ ਕਰਨਾ ਗਨ ਸਿੱਖਯ ਚਹੈਂ । 
ਬੈਠਿ ਸਿੰਘਾਸਨ ਜੋ ਕਮਲਾਸਨ', ਦੇਹੁ ਦਿਦਾਰ ਕਲੂਖ ਦਹੈਂ"॥੨੦॥ 
ਦਾਸ ਉਧਾਰਨ ਕੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਈ ਗੁਰ ਗਾਦੀ। ਸੋ 
ਅਬ ਕਾਰਜ ਕ੍ਯੋਂ ਨ ਕਰੋ ਪਰਮਾਰਥ ਕੇ ਹਿਤ ਸਿੱਖਮ ਅਬਾਦੀ।ਦਾਸਨਿ 
ਕੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਤਾਵਹੁ ਨਾਮ ਜਪਾਵਹੁ ਜੇ ਪਰਮਾਦੀ" । ਸੈਗਤਿ ਬ੍ਰਿੰਦ 
ਕੀ ਪੰਗਤਿ ਮੈ' ਬਿਤਿ ਹੋਇ ਕਰੀਜਹਿ ਮੰਗਲ ਸ਼ਾਦੀ"? ॥ ੨੧॥ ਦਾਸਨ 
ਕੀ ਬਿਨਤੀ ਸੁਨਿਕੈ ਗਿਨਤੀ ਤਜਿ ਆਨ ਸੁ ਬਾਹਰ ਆਏ।ਪੀਤ ਹੈ ਰੌਗ, 
ਸੁ ਦੂਬਰੇ ਅੰਗ, ਉਮੰਗ ਮਹਾਂ ਗੁਰ ਜਜੋਂ ਦਰਸਾਏ''। ਦੇਖਤਿ ਭੇ ਤਿਨਿ" 
ਦਾਸਨ ਕੋ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਾਸ ਜੁ ਥੇ ਸਮੁਦਾਏ।ਪ੍ਰਮ ਪ੍ਰਵਾਹਿ"“ ਬਧਜੋ ਉਰ 
ਮੈਂ ਉਚਰਯੋ ਤਬਿ ਏਕ ਸ਼ਲੋਕ ਬਨਾਏ ॥ ੨੨॥ 

ਰ੍ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ॥ ਮ8-੨॥ 
` ਜਿਸੁ ਪਿਆਰੇ ਸਿਉ ਨੈਰੁ ਤਿਸੁ ਆਰੈ ਮਰਿ ਚਲੀਐ ॥ 
ਧ੍ਰਿਗ ਜੀਵਣੁ ਮੈਸਾਰਿ ਤਾਕੈ ਪਾਛੈ ਜੀਵਣਾ ॥ ੨ ॥ 

ਸ੍ਰਯ॥ਸ਼੍ਹੀ ਮੁਖ ਤੈ ਇਮ ਬੋਲਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਭਿ ਬੀਚ ਗੁਰੂ ਤਬਿ ਬੈਠਿ ਗਏ। ਜੇ 
ਸਿੱਖ ਹੈ ਸਮੁਦਾਇ ਤਹਾਂ ਤਿਨ ਦੋ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈਨ ਕਏਂ।ਧੀਰਜ ਦੀਨ 
ਜੋ ਸਤਿਨਾਮੁੰ;ਰਹੇ ਤਿਸ ਧਾਮ; ਅਹਾਰ"' ਖਏਦਾਸ ਲਗੇ ਪਗ ਸੇਵਨ 

੧੩ਦ ਦਰਵਾਜਾ । “ਤੰਘੀ । 5(ਮਾਨੋ) ਕੈਲਾਸ਼ ਪਰਬਤ ਤੇ ਸ਼ਿਵਜੀ ਇਸਥਿਤ ਹੇਏ ਹਨ । 
ਭਦਿੰਦੁਰੀਆਂ ਚੌਚਲਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹਨ। “ਲਿਵਲੀਂਨ । $ਹਬ ਜੋੜ । “ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਲ । 

ਤਾਂ ਜੋ) ਪੂਸੈਨ ਹੋਣ । “ਬ੍ਰਹਮਾ । "%ਪਾਪ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ । ""ਕੁੱਲੇ ਹੋਏ ਜੋ ਹਨ। "“ਅਨੈਂਦ 
` ਮੰਗਲ । 'ਵ(ਭਾਵੇ') ਹੈਗ ਪੀਲਾ ਤੇ ਅੰਗ। ਲਿੱਜੇ ਸਨ (ਤਦ 'ਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ) ਦਰਸ਼ਨ 

ਹੋਂਏ ( ਤਾਂ ਬੜੀ ) ਉਮੰਗ ਚੜ੍ਹ ਗਈ (ਕਿਉਂਕਿ ) ਮਹਾਂ ਗੁਰ ( ਭਾਵ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ) ਵ੍ਰਰੀ 
(ਗੁਰੂ ਜੀ) ਨਜ਼ਰ ਆਏ । (ਅ) ਹੰਗ ਪੀਲਾ ਤੇ ਅੰਗ ਲਿੱਸੇ ਹਨ, (ਪਰ) ਮਹਾਂ ਉਮੰਗ ਹੋਈ 
ਜਦੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ । "੧(ਗੁਰੂ ਅੰਗਢ `ਜੀ ਨੇ) ਫਿੱਠ!। "'ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਲਹਿਰ । 
"੬ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ । ਆਪਾ:-ਭਏ । 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੩੪੪ ) ਗਾਸਿ ੧। ਅੰਸੂ ੯. 

ਕ;ਅਹੋਜੇਵ ਬਿਨ ਗੁਰਦੇਵ ਥਿਏ॥੨੩॥ਜੋ ਸਿਖ ਸੇਵਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਨਾਨਕ 

ਸੋ ਸੁਠਿਕੈ ਸਗਿ ਆਵਤਿ ਹੈਂ । “ਗਾਦੀ ਲਈ ਗੁਰਤਾ” ਗੁਰ ਅੰਗਦ 
ਸੋ ਬਿਦਤੇ” ਸੁਨਿ ਪਾਵਤਿ ਹੈਂ । ਦੇਖਤਿ ਜੋਤਿ ਮਹਾਂ ਮੁਖ ਜਾਗਤਿ';ਜਜੋਂ 
ਨਟ ਸਾਂਗ ਬਨਾਵਤਿ ਹੈਂ ।'ਏਕ ਹੀ ਬੇਖ ਅਨੇਕ ਧਰੇ ਸਭਿ ਲੋਕਨ ਕੋ 
ਬਿਰਮਾਵਤਿ ਹੈਂ“ ॥੨੪॥ ਗੁਰਤਾ ਰਬ ਪੈ ਗੁਰ ਸੂਰਜ ਦੂਸਰ ਮਾਸ” ਬਿਤੇ 
ਤਨ ਰਾਜਤਿ ਹੈਂ? । ਮੋਹਿ ਅੰਧੇਰ ਕੋ ਦੂਰ ਕਰੈ ਅਘ ਚੋਰ" ਸ਼ਿਤਾਬ ਹੀ 
ਭਾਜਤਿ ਹੈ।ਬ੍ਰਿੰਦ ਖਿਰੇ ਅਰਬਿੰਦ ਮਹਾਂ ਸਿਖ;ਪੇਚਕ ਨਿੰਦਕ"ਲਾਜਤਿ 
ਹੈਂੋਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚਹੂੰ ਦਿਸ਼ ਮੈਂ ਤਿਮ ਗਯਾਨ ਰਿਦੇ ਉਪਰਾਜਤਿ ਹੈ” ॥ 
੨੫॥ਸਾਰਬਭੌਮ"ਮਹਾਂ ਮਹਿਪਾਲਕਿ'” ਪੋਸ਼ਿਸ਼"” ਪੂਰਬ" ਕੀ ਤਜਿ ਕੈ। 
ਸੰਦਰ ਔਰ ਨਵੀਨ ਧਰੈ ਤਨ,ਆਇ ਸਭਾ ਥਿਤਿ ਹ੍ੈ ਸਜਿ ਕੈ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ 
ਝਯੋ' ਧਰ ਦੂਸਰ ਰੂਪ ਬਿਰਾਜਤਿ,ੰਸਿੱਖ ਸੁਖੀ ਜਜਿਕੈ'। ਸੇਵਕ ਏਕ ਹੀ 
ਜਾਨਤਿ ਹੈ' ਗਨ” ਨਿੰਦਕ ਨੀਚ ਰਹੈਂ ਲਜਿਕੈ'॥੨੬॥ ਜੋਤਿ ਤੇ ਜੋਤਿ 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਹੀ ਜਿਮ ਲਾਗੇ ਮਸਾਲ ਤੇ ਦੂਜੀ ਮਸਾਲਾ । ਘਾਟ ਨ ਬਾਵ ਬਨੈ 

ਜੁਗ'੯ ਹੋਇ ਸਮਾਨ”” ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਿਸਾਲਾ। ਆਨਿ ਸੁਨੈ' ਉਪਦੇਸ਼ 
ਕਿਤੇ ਨਰ ਜਾਗਿ ਉਠੇ ਜਿਨ ਭਾਗ ਸੁ ਭਾਲਾਂ”।ਸ਼ਰੀ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕੋ ਨਿਤ 
ਕਰ ਰਹੈਂ ਬਡ ਰੂਪ ਕ੍ਰਿਪਾਲਾ"॥੨੭॥ ਭੰਪਈ॥ ਬੁੱਢੇ ਸੋਂ ਗੋਸ਼ਣ 

ਠਾਂਨੈ। ਮਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਚਲਿਤ"! ਮਹਾਨੈ। ਜਨਮ ਆਦਿ 
ਆ 
ਬੋਲਯੋ ਸਖ ਪਾਇ।ਐਸੋ ਏਕ ਪੁਰਖ ਲਖਿ ਜਾਇ” । ਬਾਲਾ ਜਾਟ ਵਸਹਿ 
ਤਲਵੈਡੀ । ਤਿਨਿ ਬਿਲਾਸ ਦੇਖਯੋ ਨਵਖੰਡੀ ॥ ੨੬॥ ਰਹਜੋ ਸੈਰਿ) 
ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਸਦਾ।ਸੋ ਤੁਮ ਦਰਸ ਆਇ ਹੈ ਜਦਾ।ਤਿਸਿ ਤੇ ਸ਼ਨਹੁ ਸਕ- 
₹ੈਗਾਰ । ਦਗਰਿਆਈ । ₹ਰਹ (ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ) ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਹਨ । ₹ਦੇਖਦੇ ਹਨ (ਕਿ ਓਹੋ] 
ਮਹਾਠ ਜੋਤ (ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੀ) ਮੁਖੜੇ ਭੇ ਜਾਗਦੀ ਹੈ । “ਸੋੱਹਦੇ ਹਨ । $ਮਹੀਨਾਂ । ?ਬਿਰਾਂਜ 
ਰਹੇ ਹਨ । ੯ਪਾਪ ਰੂਪੀ ਚੋਰ । ੯ਸਮੂਹ ਕਵਲਾੰ ਰੂਪੀ ਸਿੱਖ ਮਹਾਂ ਖਿੜੇ। "?ਉੱਲੂ ਰੂਪੀ 

: ਨਿੰਦਕ । "੯ਉਤਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ । "ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਚੌਕਵਰਤੀ ' [ਸੈਸ:, ਸਾਰੋਵ । ਭੋਮ]। 
੧ਬਲ੍ੱਡ। ਰਜ । "ਪੋਸ਼ਕ । "ਪਹਿਲੀ । "&ਸਿੱਖ ਸੁਖੀ ਹੈਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਜ ਕੈ। 'ਨਸਮੁਹ । 
"੯ਸ਼ਰਮ ਕੇ । “੯ਦਵੇਂ । “ਇਕੋ ਜਿਹੇ । “ਮੱਥੇ ਦੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਭਾਗ । “ਭਾਵ, ਸ਼! ਗੁਰੂ 
ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ । “ਚਰਿੱਤਰ । “ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾ ਕਹੇ। ““ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ̀੨੬ਗੇਤਕ। 
੧੭ਲਵਾਂ ਖੰਗਂ ਦਾ । 

ਤੂ 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੩੪੫ ) ਰਾਸਿ ੧। ਅੰਸੂ ੧੦, 
ਲ ਬਿਰਤੈਤਾ। ਜਥਾ ਚਰਿੱਤ੍ਰ ਕੀਨ ਤਰ ਵਡਾਸਕ ਰਜਿ ਬਾਲਰ 
ਆਯੋ । ਗੁਰ ਪ੍ਰਸੈ। ਤਿਨ ਸਕਲ ਸੁਨਾਯੋ । ਸੋ ਹਮ ਪੂਰਬਿ” ਹੀ ਕਹਿ 
ਆਏ। ਛੋਦ ਚੌਪਈ ਬੈਦ ਬਨਾਏ ॥ ੩੧॥ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਜੈਸੇ। 
ਕਰੇ ਪ੍ਰਸੈਗ ਸੁਨੇ ਸਭਿ ਤੈਸੇ। ਨਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰੰਮ ਲਗਜੋ ਤਿਨ ਕੇਰਾਂ। 
ਸਿਮਰਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸੈਝ ਸਵੇਰਾ ॥੩੨॥ ਸੁਨੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਗੁਰ ਸਾਰੀ। 
ਕਛ ਬਿਰਾਗ ਤੇ ਧੀਤਜ ਧਾਰੀ। ਜਿਨ ਸਿੱਖਨ ਕੇ ਭਾਗ ਬਿਸਾਲਾ। ਸੇਵਹਿੰ 
ਬਾਨੀ ਸੁਨਹਿੰ ਰਸਾਲਾ ॥ ੩੩ ॥ ਤਉ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਇਸ ਰੀਤਾ। 
ਬੋਲਹਿ ਅਲਪ, ਨ ਠਾਨਹਿ ਪ੍ਰੀਤਾ । ਬਾਲਿਕ ਦਸ਼ਾ ਬਿਥੈ ਨਿਤਿ ਰਹੈਂ। 
ਹਰਖ ਸ਼ੋਕ ਜਿਨ ਲੈਸ਼ ਨ ਅਹੈ ॥ ੩੪ ॥ ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ 
ਪੂਥਮ ਰਾਸੇ “ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਪੂਗਣ ਹੋਣ” ਪ੍ਰਸੈਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਨਵਮੋ ਅੰਸੂ । ੯॥ 

੧੦ [ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਨਿੱਤ ਕਯਾ । ਸਿੱਧਾ ਦਾ ਮੇਲ ਤੇ ਹੁਮਾਯੂ ਦਾ ਆਉਣਾ ] 

ਦੌਹਗਾ ॥ ਨਿੜਾਪ੍ਰੱਤਿ ਸ਼ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਬਿਧਿ ਕਰਤਿ ਉਚਾਰ।ਸੁਨਤਿ 
ਉਚਾਰਤਿ ਸਿੱਖ ਕੌ ਭਉਜਲ ਕਰਿ ਹੈ' ਪਾਰ ॥੧॥ ਚੌਪਈ ॥ ਜਾਮ ਜਾਮਨੀ 
ਜਾਗ੍ਨ ਹੋਇ। ਸਿਹਜਾ ਤਜਹਿੰ ਸੈਨ ਕੀਜੋਇ। ਕਰਹਿ ਸੌਚ; ਪੁਨ ਧੋਵਹਿੰ 
ਪਾਵਨ” । ਪਾਵਨ ਹੋਨ੧; ਕਰਹਿ ਰਦਧਾਵਨ” ॥ ੨ ॥ ਬਹੁਰ ਬਦਨਅਰ- 
ਬਿੰਦ ਪਖਾਰੈਂ।ਸੀਤਲ ਨੀਰ ਸ਼ਨਾਨ ਸੁਧਾਰੈਂ।ਨਿਜ ਅਨੰਦ ਮੈਂ' ਨਿਸ਼ਚਲ 
ਹੋਇ।ਲਗਿ ਸਮਾਧਿ ਨਿਰਵਿਕਲਪ ਜੋਦਿ ॥ ੩॥ ਭਈ ਪ੍ਰਾਤਿ ਸੁਰਜ ਜਬਿ 
ਨਿਕਸਹਿ(ਕਮਲ ਬਿਲੋਚਨ ਸੈਦਰ ਬਿਕਸਹਿਪ੍ਰਥਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਜਿਸ ਪਰ 
ਤਬਿ ਪਰੈ। ਰੋਗੀ ਰੋਗ ਦੁਖੀ ਦੁਖ ਹਰੈ॥੪॥ਆਧਿ ਬਜਾਧਿ ਬਾਧਾ ਜੋ ਪਾਵੈ ॥ 

ਜਾਨਿ ਸਮੋ ਆਗੇ ਚਲਿਆਵੈ।ਬਜਾਕੁਲ ਹੋਹਿ ਪੀਰ ਤੇ ਜੇਈਦਿਸ਼ਟਿ ਪਰੇ 
ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਤੇਈ ॥੫॥ ਕਈ ਜਗਤ ਮੈਂ ਬਿਦਤ ਸੁ ਬਾਤੀ ਆਇ ਅਨੋਕ 
ਖਰੇ ਹਇ ਪ੍ਰਾਤੀ।ਸੈਕਟ ਨਸ਼ਟਹਿ,ਸਦਨ ਸਿਧਾਰਹਿੰਜਹਿੰ ਕਹਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ 
ਸੁਜਸ ਬਿਥਾਰਹਿੰ”॥ ੬॥ ਬਹੁਰ ਰਬਾਬੀ ਕਿਰਤਨ ਗਾਵੈਂ । ਸੁਨਹਿੰ ਬੀਚ 

“ਭਾਵ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਫ ਜੀ ਨੇ । “ਪਹਿਲੇ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪੁਕ'ਸ਼ ਵਿਚ) । “ਸੋਣ ਦੀ । 

ਓਗਾਵ ਹੱਬ ਪੈਰ । 'ਈਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨਾਂ (ਦਾਤਣ ਕਰਨਾ) । 5ਵਾਰਤਾ । “ਫੈਲਵਨ । 

#ਇੰਥੇ ਪਾਠ “ਆਚਾਰ” ਠੀਕ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਦਸਦੇ 

ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਦੀ ਕਥਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਆਪ 

ਭਉਜਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਨਗੇ । ਫਿਰ ਚੈਪਈ ਤੋਂ' ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਨਿਤ ਕ੍ਰਿਯਾ ਅਹੰਭਦੇ ਹਨ । ਪਰ 
ਲਿਖਤੀ ਤੇ ਛਾਪੇ ਦੇ ਨੁਸਖਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਠ-ਉਚਾਰ-ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ _ 1 ੫#-ਹੋਇ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤ ਪ ਸੂਰਜ। (੧੩੪੬) ਰਾਸਿ ੧। ਅੱਸੂ ੧੦. 

ਮੈਗਤਿ ਹਰਖਾਵੈਂ।ਬੈਠੇ ਰਹੈਂ ਸਿੰਘਾਸਨ ਵੇਰਸਿਖ ਸੈਗਤਿ ਸਭਿ ਦਰਸ਼ਨ 
ਹੇਰਿ॥੭॥ਦੋਹਰਾ॥ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕੀ ਸਦਾ ਚਰਚਾ ਕਰਤਿ ਉਦਾਰਾਂ । 
ਜਥਾ ਚਰਿੱਤ੍ ਪਵਿੱਤ੍ ਬਹੁ ਜਗ ਬਚਿੱਤ੍ਰ ਬਿਸਤਾਰ" ॥੮॥ ਚੌਪਈ॥ ਅਪਰ 
ਨ ਚਰਚਾ ਕੋਈ ਹੋਇ ।.-ਜਗ ਕਾਰਜ ਕੀ ਜੇਤਿਕ ਜੋਇ। ਸੂਪਕਾਰ”ਕਰਿ 
ਤਯਾਰ ਅਹਾਰੂ । ਸਭਿ ਰਸ ਪਾਕਹਿ,ਸ਼੍ਰਾਦ ਉਦਾਰੂ ॥੯॥ ਜਬਿ ਸੁਧਿ ਦੇਹਿ 
ਆਨ ਕਰਿ ਸੋਈ/ਸ਼੍ਰੀਗੁਰ ਜੀ ਭਈਪਾਕਾਰਸੋਈ। ਉਠਿ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਤਿਹਿ 
'ਸੈਗ ਸਿਧਾਰੈਂ।ਸਖਾ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਲੇ ਸਾਰੈ॥੧੦॥ਚਤੁਰਬਰਨ ਤਹਿੰਸਮਸਰ” 
ਬੈਸਹਿੰਜੈਸੇ ਰੈਕ,ਰਾਵ ਭੀ ਤੈਸਹਿਮਾਟੀ ਕੇ ਬਾਸਨ”ਹੁਇੰ ਸਾਰੇ । ਪੱਤ੍ਨ 
ਮਹਿੰ ਅਚ ਲੇਹਿੰ ਅਹਾਰੇ॥੧੧॥ਜੋ ਚੌਂਕੇ ਮਹਿ ਅਚਹਿ ਰਸੋਈ.ਗੁਰੂ ਸਮੀਪ 
ਜਾਇ ਨਹਿ ਸੋਈਪੰਕਤਿ ਬੀਚ ਬੈਠਿ ਗੁਰ ਖਾਹਿੰ। ਏਕ ਸਮਾਨ ਅਸਨ£ 
ਅਚਵਾਹਿੰ॥੧੨॥ ਪਾਇਸੁ”ਹੋਵਹਿ ਬੀਚ ਰਸੋਈ£. ਸੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ'ਖਾਹਿ 
ਸਭਿ ਕੋਈ । ਪੁਨ ਜਲ ਪਾਨ ਚਰੀ ਕਰਿ ਲੋਹਿ। ਉਠੇਹਿੰ ਗੁਰੂ ਪੁਨ ਏਵ 
ਕਰਹਿ ॥ ੧੩॥ ਗ੍ਰਾਮ ਬਾਲਕੇ ਲੋਹਿੰ ਬੁਲਾਇ। ਹਰਖ ਸ਼ੋਕ ਜਿਨ ਹੋਇ 
ਨ ਕਾਇ/ਤਿਨ ਸੋਂ ਮਿਲਿਕਰਿ ਖੇਲਹਿੰ ਖੇਲਹੋਹਿੰ ਪ੍ਰਸੈਨ ਮਿਲਹਿ ਸਿਸ 

` "ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿਤ੍ਰ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫੈਲਾਉ ਸੀ । ”ਰਸੋਈਆ । “ਪੱਕ 
ਗਈ । ਦਇਕੋ ਜਿਹੇ । “ਭਾਂਤੇ। #ਭੋਜਨ । “ਖੀਰ । "ਸੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ=ਕਿਕਤ ਪੁਸ਼ਾਦ=ਥੇੜਾ ਜਿਹਾ 
ਪੁਸ਼ਾਦ । ਖਾਲਸਈ ਬੋਲੇ ਵਿਚ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਵਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੇਹਰ 
ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੀਤ ਪੂਸ਼ਾਦ ਦਾ ਅਰਬ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਗ ਬਾਂਟਾ ਜੋ ਖਾਣੇ ਵਿਚੋ ਮਿਲੇ । 
ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ 'ਪਾਠ ਆਸਾਂ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਲੰਗਰ ਵਿਚ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਪੰਕਤਿ ਵਿਚ ਛਕਣ 
ਵਾਲੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ । ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪਰੀਖਯਾ ਜਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਸੀ 
&ਿ ਮੇਰੇ ਔੱਰੇ ਮਾਸ ਨਾ ਰੱਖਨ ਜਾਵੇ । ਪਰ ਜੇ ਅਸਲ ਪਾਠ ਪਾਇਸੁ ਸੀ, ਤਦ ਅਚਰਜ 
ਨਹੀਂ ਕਿ ਏਥੇ ਪਾਠ ;ਕਕੀਰ ਪੂਸ਼ਾਦਿ ਹੋਂਵੇ ਕਿ ਖੀਰ ਰਿਬਦੀ ਸੀ ਤੇ ਖੀਰ ਦਾ ਛਾਂਦਾ ਸਭ 
ਕਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ । ਹਰ ਹਾਲ਼ ਵਿਚ ਮਾਸ ਵਿਹਤ ਯਾ ਅਵਿਹਤ ਦ/ ਬਗੜਾ ਸਿਖ ਧਰਮ 
ਵਿਚ ਦੂਸਰੇ ਮਤਾਂ ਵਾਂਝੂ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੱਖ ਵਾਦੀਆੰ ਨੂੰ ਬਗੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ । 
(ਅ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਛਠੇ ਵਿਚੋਂ ਛਾਂਦਾ । ਰ੍ #ਂਪ£=ਉਚਾਰ । 

ਇਕ ਨੁਸਖੇ ਵਿਚ ਪਾਠ ਸੋਧਕੇ “ਮਾਸ ਸੁਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਕ ਵਿਚ 
ਲਿਖਾਰੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆਂ “ਮਾਸ ਸੂ” ਹੈਸ਼ੀ, ਪਰ ਹੜਤਲਨ ਲਾਕੇ 'ਪਾਇਸੁ” ਬਨਾਯਾ ਹੋਇਆ ਹੈ 

3ਟਿੱਕੇ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿਚ ਬੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ- ਕੈਗਰਿ ਦਉਲਤਿ ਵੈਡੀਐ ਰਸ਼ੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ 
ਖੀ(ਰ ਘਿਆਲੀ ॥ 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੩੪੭) ਰਾਸਿ ੧। ਅੰਸੂ ੧੦. 

ਮੇਲ'॥੧੪॥ਪਹਿਰ ਤੀਸਰੋ ਏਵ ਬਿਤਾਵਹਿੰਪਹਿਲਵਾਨ ਤਬਿ ਗੁਰੂ ਬੁਲਾ” 
ਵਹਿੰ। ਮਿਲਹਿੰ ਆਇ ਬਹੁ ਪਰਹਿ ਅਖਾਰਾਂ । ਭਿਰਹਿੰ' ਆਪ ਮਹ ਬਲ 
ਧਰਿ ਭਾਰਾ॥ ੧੫॥ ਕਹਿ ਕਹਿ ਤਿਨਹੁ ਭਿਰਾਵਨ” ਠਾਨਹਿਂ । ਕੁਸ਼ਤੀ 
ਕਰਤਿ ਜੀਤਿ ਕਿਹ ਹਾਨੌ” । ਜਾਮ ਦਿਵਸ ਕੇ ਜ਼ਹੇ ਬਹੋਰੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵ 
ਤਜਹੈ ਤਿਸ ਠੌਰੀ ॥ ੧੬॥ ਸਕਾ ਬਿਖੇ ਸ਼ੁਕ ਆਸਨ ਬੈਸੇਂ । ਮੁਨਿ ਗਨਿ 
ਸਹਤ ਸ਼ੌਕੁ“ ਹੁਇ ਜੈਸੇ। ਚਹੁ ਦਿਸ਼ ਪਰਵਾਰਤਿ£ ਸਿਖ ਆਇ । ਰੁਚਿਰ 
ਰਬਾਬੀ ਰਾਗਨਿ ਗਾਇ ॥੧੭॥ ਸਕਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਿ ਸੁਨਹਿੰ ਸੁ ਦਾਸ ਜਿਨ 
ਤੇ ਬ੍ਰਿੰਦਬਿਕਾਰ ਬਿਨਾਸ਼ । ਸੈਧਜਾ ਸਮੈ ਸੁ ਹੋਦਿ ਇਕੇਤ । ਨਿਜ ਸਰੂਪ 
ਮਹਿ ਲੈ ਭਗਵੈਤ ॥ ੧੮ ॥ ਬੈਠਹਿੰ ਏਕਾਂਕੀ ਇਕ ਜਾਮ । ਪੁਨ ਪ੍ਰਸੀਕ 
ਪਰ ਕਰਹਿ ਅਰਾਮ । ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਿਸ ਦਿਵਸ ਬਿਤਾਵਹਿੰ। ਸਿੱਖਰਨ 
ਤੇ ਸਤਿਨਾਮੁ ਜਪਾਵਹਿੰ/੧੯॥ਆਪਨ ਢਿਗ ਮਾਯਾ ਵਿਵਹਾਰ। ਜ਼ਿਕਰਨ 
ਹੋਨ ਦੇਹਿ ਕਿਸਿ ਵਾਰ।ਹਰ੫ ਸੋਗ ਜੇਤਿਕ ਬਿਧਿ ਨਾਨ।ਇਨਕੋ ਸਿੱਖਯ 
ਨ ਕਰਹਿ ਬਖਾਨ' ॥੨੦॥ ਇਕ ਰਸ ਬ੍ਰਿਤਿ ਸਮਾਨ ਜਿਨ ਕੇਰੀ।ਰਾਗ ਨ 
ਦੈਸ਼, ਮਿੱਤ੍ ਨਹਿ ਬੈਰੀ। ਸਦਾ ਅਨੰਦ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਪਾਗੇ । ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜਸ 
ਸੋਂ ਨਿਤਿ ਲਾਗੇ ॥੨੧॥ ਗੋਰਖ ਆਦਿ ਸਿੱਧਕ ਬਡ ਪੁਰੇ। ਇਕ ਦਿਨ ਕਰਿ 
ਬਿਜ਼ਾਂਰ ਸਭਿ ਰੂਰੇ।-ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਗਾਂਦੀ ਪਰ ਜੌਨ। ਕੈਸੋ ਅਹੈ ਬਿਲੋਕਹਿੰ 
ਤੋਨ॥੨੨॥ਆਪ””ਸ ਹੁਤੇ ਮਹਿਦ ਮਹਿਯਾਨ"'ਕਰਿ ਦਿਗਬਿਜੈ"ਪੁਜੇ"" 
ਸਭਿ ਥਾਨ । ਪੈਰ ਨ ਮੋਰ ਅਰਜੋ ਨਹਿ ਆਗੇ। ਹਾਰ ਸਰਬ ਚਰਨੀ ਤਿਨ 
ਲਾਗੇ-॥੨੩॥ ਇਮਿ ਬਿਚਾਰਿ ਸਭਿ ਗੇ ਚਲਿ ਆਏ । ਸਤਿਗੁਰੁ ਕੌ ਨਿਜ 
ਦਰਸ ਦਿਖਾਏ । ਗੋਰਖ, ਭਰਬਰਿ,ਚਰਪਟ ਸਾਬਿ। ਗੋਪੀਚੇਦ,ਸੁ ਈਸ਼ੁਰ 
ਨਾਥ॥੨੪॥ ਆਏ ਸਤਿਗੁਰੁ ਲੋਨਿ ਪ੍ਰਤੱਗਾ"੧ਪਾਇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਭਰਮ ਉਰ 
ਭੱਗਜਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘਾਸਨ"“ਬੈਸੇਆਇ ਕਹੀਓਮਾਦੇਸ਼ ਅਦੇਸ਼ੇ॥੨੫॥ 
ਡਿਨਿ ਕੇ ਮਨ ਕੀ ਸਭਿ ਗੁਰ ਜਾਨੰ॥ ਸਾਦਰ ਮਧੁਰ ਭਾਖਿ ਕਰਿ ਬਾਨੀ । 
ਬੈਠਾਰੇ ਆਸਨ ਸ਼ੁਭ ਦਦੇ । ਗੋਰਖ ਆਦਿ ਪ੍ਰਸੈਨ ਮਨ ਭਏ॥੨੬॥ ਕਹਿ 

"ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ । “ਘੁਲੰਦੇ ਹਨ । “ਘਲਾਵਣਾ । “ਹਾਰ ਰੋਵੇ । “ਸਮੂਹ ਮੁਨੀਆੰ 
ਸਮੇਤ ਸ਼ਿਵਜੀ । 5ਉਦਾਲੇ ਆ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। “ਸਾਰੇ । ਲੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ੯ਕਿਸੇ ਵੇਲੋ । "ਭਾਵ 
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ । "ਬੜਿਆੰ ਤੇ ਬੜੇ । "“ਹਤ ਪਾਂਸੇ ਜੇ ਕਰਕੇ । ""ਪੁਜੇ ਗਏ । "ਪੂ 
[8ਸ ਪ੍ਰਤਿੱਗਜ=ਪ੍ਰਣ, ਪ੍ਰਤਿ=ਪਰਸਪਰ । ਗੜ=ਜਾਣਲਾ| । "“ਗੱਦੀ । ਰ੍ 



ਸੀ ਰੁਰ ਪੂਤਾਂਪ ਸੂਰਜ। (੧੩੪੮) __ ਰਾਸਿ ੧।ਅੰਸੂ ੧੦. 
੪ਅਸ਼ਟਾਂਗਹਿ ਜੋਗ ਮਹਾਤਮ' । ਬਿਠਾ ਜੋਗ ਨਹਿੰ ਨਿਰਮਲ ਆਤਮ । 
ਪ੍ਰਿਥਮ ਸਕਲ ਜੇ ਭਏ ਮਹਾਨ।ਕਰਿ ਕਰਿ ਜੋਗ ਸੁ ਪਾਯੋ ਗਜਾਨ॥੨੭॥ 
ਤੁਮ ਕਲਿਜੁਗ ਮਹਿ ਭੇ ਅਵਿਤਾਰ । ਗੁਰਤ' ਗਾਂਦੀ ਬੈਠਿ ਉਦਾਗ ਜੋਗ 
ਜੁਗਤਿ ਨਹਿੰ ਪੰਥ ਤੁਮਾਰੇ । ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਿਖ ਕਰਹੁ ਉਧਾਰੇ? ॥੨੮॥ 
ਬਿਨਾਂ ਜੋਗ ਸਿਧਿ' ਹਾਥ ਨ ਆਵਤਿ। ਬਿਨਾ ਜੋਗ ਬਿੱਗਕਾਨ” ਨ ਪਾਵਤਿ 
। ਗਕਾਨੀ ਸੈਤ ਅਨਿਕ ਜਗ ਭਏ । ਜੋਗ ਸਾਧ ਸੁ ਪਰਮਪਦ" ਲਏ” 
॥ ੨੯॥ ਸਨਿ ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਆਸ਼ੇ ਤਾਂਹੀ । ਕਹਨਿ ਲਗੇ “ਅਬਿ ਸਮਾਂ ਸੁ 
ਨਾਹੀਂ। ਭਗਤਿ ਜੋਗ ਹੈ ਮਤੋ ਹਮਾਰ। ਸਿੱਧਾਂ ਸਰਬ ਰਹੈ' ਦਰਬਾਰਾਂ“੩੦॥ 
ਆਤਮ ਗਯਾਨ ਭਗਤਿ ਹੀ ਦੇਤਿ । ਭਗਤਿ ਕਰਤਿ ਸਭਿ ਹੀ ਸੁਖ ਲੋਤਿ। 
ਨਾਮ ਆਸ਼ਰੈ ਜੋਗ ਤੁਮਾਰਾ। ਸੋ ਸਤਿਨਾਮ ਹਮਹੁੰ ਕੌ ਪਜਾਰ॥੩੧॥ਤਨ 
ਸਾਧਨ ਹਿਤ ਜੋਗ ਕਮਾਵਹ । ਪੁਨ ਮਨ ਜੀਤਹੁ ਠੀਠੰ ਟਿਕਾਵਹੁ । 
ਸਿੱਧਿ ਆਇ ਤਬਿ ਠਾਂਢੀ ਹੋਇ। ਤਿਨ ਸੋ' ਪਰਚੋ ਤੁਮਰੋ ਜੋਇ ॥ ੩੨ ॥ 
ਬੈਸ ਬਧਾਵਨ ਆਦਿਕ ਰਾਂਚੇ । ਜਗ ਦਿਖਰਾਇ ਮਾਨ ਕੌ ਜਾਚੇ । 

_ਯਾਂਤੇ ਰਹੋ ਅਨਾੜਮ॥੯ ਮਾਂਹੀ । ਬ੍ਰਹਮਾਤਮ”” ਕੋ ਜਾਨਹੁ ਨਾਂਹੀ ॥ ੩੩ ॥ 
ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਤੇ ਛੁਛੇ ਰਹੇ । ਆਤਮ ਕੋ ਰਸ ਨਾਂਹਿਨ ਲਹੇ । ਜਿਮ ਸ਼੍ਰੀ 
ਨਾਨਕ ਜੋਗ ਬਖਾਨਾ । ਸੋ ਹਮ ਕਰਹਿ ਸੁਨਹੁ ਤੁਮ ਕਾਨਾ:- ॥ ੩੪ ॥ 
ਸ਼ੀ ਮੁਖਵਾਕ=ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੭ _,੭” ) 

੧ ਓ ਸਤਿਰ੍ ਰਪੁਸਾਦਿ ॥ 
ਜੋਗੁ ਨ ਖਿੰਬ”” ਜੰਗ ਨ ਤੈਡੋ ਜੋਗੁ ਨ ਭਸਮ ਚੜਾਈਐ”₹॥ ਜੋਗੁ ਨ ਮੁੰਦੀ"$ 
`ਮੂੰ ਡਿ ਮੁਡ।ਇਐ ਜੋਗੁ ਨ ਸਿੰਡੀ ਵਾਈਐਂ'$ ॥ ਅੰਜਨ”“ ਮਾਹਿ ਨਿਰੌਜਨਿ" ਰਹੀਐ 
ਜੋਗੁ ਜੁਗਤਿ ਇਵ ਪਾਈਐ ॥ ੧॥ ਗਲੀ? ਜੋਗੁ ਨ ਹੋਈ॥ ਏਕ ਦ੍ਰਿਸਟਿ"੯ 
ਕਰਿ ਸਮਸਰਿ ਜਾਣੈ ਜੋਗੀ ਕਹੀਐ ਸੋਈ ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ॥ ਜੋਗੁ ਨ ਬਾਹਰਿ 
ਮੜੀ ਮਸਾਂਣੀ ਜੇਗ ਨ ਤੜੀ"੯ ਲਾਈਐ॥ ਜੋਗੁ ਨ ਦੇਸਿ ਦਿਸੌਤਰਿ ਤਵਿਐ 
ਜੋਗ ਨ ਤੀਰਥਿ ਨਾਈਐ ॥ ਅੰਜਨ ਮਾਹਿ ਨਿਰੈਜਨਿ ਰਹੀਐ ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ 
ਇਵ ਪਾਈਐ । ੨॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੋਟੈ ੩ ਸਹਸੀ_ ਧਾਵਤੁ”? _ਵਰਜਿ 

"ਫਲ । "ਸਿੱਧੀ । “ਪੂਰਾ ਗਜਾਨ । ਪੂਰਨ ਪਦਵੀ (ਮੁਕਤੀ) । “ਸਿਧੀਆਂ ਸਭ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ 
(ਹਾਜ਼ਰ) ਰਹਿੰਦੀਆੰ ਹਨ । $ਮਸਾਂ ਮਸਾਂ । “ਸਿੱਧੀਆਂ । ਉਮਗਾ । ੯ਜੋ ਆਤਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ । 
55ਬ੍ਹਮ ਤੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ । ਬ੍ਰਹਮ ਜੋ ਸਰਬ ਦਾ ਅਤਮਾ ਹੈ। ""ਗੋਦੜੀ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ । 
੧੧ਮੂਵਾਹ ਮਲਿਨਆਂ । "“ਮੁੰਦਰਾ । "$ਨਾਦ ਵਜੈਣ ਨਾਲ । “ਮਾਇਆ ਰੁਪੀ ਸੁਰਮਾੰ (ਕਾਲਖ) 
₹&ਮਾਯਾ ਰਹਤ । "?ਗਲੀ ਕਰਨ ਨਾਲ । "ਨਜ਼ਰ । "੯ਸਮਾਧੀ । “”ਦੇੜ ਰਹੇ ( ਮਨ ਨੂੰ ) । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੩੪੯ ) ਰਾਸਿ ੧। ਮੰਨੂ ੧੦. 
ਰਹਾਈਐ" । ਨਿਬਰੁ ਝਹੋ” ਸਹਜ ਧੁਨਿ ਲਾਗੇ ਘਰ _ਹੀ _ਪਰਚ&ਂ 
ਪਾਈਐੈ । ਅੰਜਨ ਮਾਹਿ ਨਿਰੌਜਨਿ ਰਹੀਐ ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਇਵ ਪਾਈਐ ॥੩।! 

- ਨਾਨਕ ਜੀਵਤਿਆ ਮਰਿ ਰਹੀਐ ਐਸਾ ਜੋਗੁ ਕਮਾਈਐ ॥ ਵਾਜੇ ਬਾਬਹੁ 
ਸ਼ਿੰਕੀ ਵਜੈ ਤਉ ਨਿਰਭਉ ਪਦੁ ਪਾਈਐ ॥ ਅੰਜਨ ਮਾਹਿ ਨਿਰੌਜਨਿ ਰਹੀਐ 
ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਤਉ ਪਈਐ ॥ ੪॥ ੧॥੮॥ 

ਚੌਪਈ ॥ ਸੁਨਹੁ ਨਾਂਬ ਹਮਰਾ ਇਹ ਜੋਗ । ਪਾਇ ਪ੍ਰਮਾਤਮ ਜਾਇ 
ਵਿਯੋਰ।ਸਹਜ ਜੋਗ ਸੈੜ਼ਨਿ ਮਤਿ ਐਸੇ/ਸੈਸੇ ਭਰਮ ਨ ਕੀਜੇ ਕੈਸੇ ॥੩੫॥ 

ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ:-ਦੀਖਿਆ ਆਖਿ _ਬੁਬਾਇਆ _ਸਿਵਤੀ ਸਚਿ ਸਮੇਉ ॥ 
ਤਿਨ ਕਉ ਕਿਆ ਉਪਦੇਸੀਐ ਜਿਨ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਊ ॥੧॥? 

ਚੌਪਈ ॥ ਇਮਿ ਸੁਨਿ ਸਿੱਧ ਭਏ ਸੁ ਪ੍ਰਸੈਨ । “ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਤੁਮ ਰੂਪ ਸੁ 
ਧੈਨ । ਉਚਿਤ! ਜਾਨਿ ਤੁਮ ਕੋ ਦਈ ਗਾਦੀ । ਸਿੱਖ ਉਧਾਰਹੁ ਕਰਿ ਅਹਿ- 
ਲਾਦੀ॥੩੬॥ਕਰਿ ਆਦੇਸ਼ ਅਦੇਸ਼ ਚਲੋ ਹੈਂ । ਉੱਤਰ ਲੇਕਰਿ ਕਹਤਿ - 
“ਭਲੈ ਹੈ'। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕਲਿਜੁਗ ਮਹਿ ਭਾਰੇ । ਧਰਿ ਅਵਤਾਰ ਅਧਿਕ 
ਨਰ ਤਾਰੇ॥੩੭।॥ ਮਾਰਗ ਸਕਲ ਸਰਾਹਤਿ" ਗਏ । “ਉਚਿਤ ਲਥੇ ਨਿਜ 
ਬਲ ਥਿਤਿ ਕਿਏ”। ਇਮਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਉੱਤਰ ਦੀਨੇ । ਸਿਖ ਚਹੁੰ ਦਿਸ਼, 
ਬਿਚ ਆਪ ਅਸੀਨੇ ॥ ੩੮ ॥ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੁਛ ਦਿਵਸ ਬਿਤਾਏ । ਦਿਨ 
ਪ੍ਰਤਿ ਬਿਦਤਹਿੰ ਜਗ ਅਧਿਕਾਏ । ਦਿੱਲੀ ਕਾ ਹੁਮਾਉ”ਂ ਭਾ ਸ਼ਾਹੂ । ਭਯੋ 
ਰਾਜ ਬਡ ਸਭਿ ਜਗ ਮਾਂਹੂ ॥ ੩੯॥ ਦੇ ਭ੍ਰਾਤਾ ਪਠਾਨ ਬਡ ਸੂਰੇ । ਬਡ 
ਉਮਰਾਵ ਸੁ ਕੀਨ ਹਦੂਰੇ। ਬਿਗਰ ਪਰੇ ਦਿੱਲੀ ਪਤਿ ਸੈਗ। ਗਰਬ ਠਾਨਿ 
ਚਾਹਤਿ ਭੇ ਜੈਗ ॥ ੪੦॥ ਏਕ ਸਲੋਮ ਸ਼ਾਹਿ ਤਿਸ ਨਾਮ! । ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ 
ਦੂਸਰ ਬਲਧਾਮ” । ਆਕੀ ਦੁਰਗ ਪ੍ਕਾਗ” ਕਰਿ ਲੀਨਾ ।ਸਕਲ ਸਮ'ਜ 
ਜੁੱਧ ਕੋ ਕੀਨਾ ॥ ੪੧ ॥ ਸੁੰਨ ਹੁਮਾਉ ਨੇ ਕੀਨਿ ਚਢਾਈ/-ਮੋ ਪੈ ਸੈਨਾ 

_- "ਰੋਕੀ ਰੱਖੀਏ । "ਇਕ ਰਸ ਖੜਦਾ ਹੈ (ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੰਦ) । ₹€ਪਦੇਸ਼ (ਅ) ਵਿਸ਼ੇਖ ਗਿਆਨ, 
ਮੈਲ, [ਸੈਸ:; ਪਰਿਬਯ]। “ਯੋਗ । “ਸਠਨਹੈਂਦ<ਭਾਵ ਹੁਮਾਪਰ ਨਾਲ।”ਸੁਰਮਾ ।੯ਅਲਾਹਾਬਾਦ। 

#ਹੁਮਾਊ-ਪਾਤਸ਼ਾਹ । ਇਹ ਬਾਬਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਤੇ ਅਕਬਰ ਦਾ ਪਿਤਾਂ ਸੀ । 
7 ਸ਼ੇਰ ਸਾਹ ਦੇ ਦੋ ਭਰਾ ਸਨ, ਇਕ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੀ ਤੇ ਦੁਸਰੇ ਦ/ ਸੁਲੋਮਾਨ। 

ਇਸ “ਸਲੇਮੰ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਸੁਲੋਮਾਨ ਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ । ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਰਨ ਪਿਛੋ ਉਸ ਦਾ 
ਦੂਸਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਲਾਲ ਨਾਮੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ! ਸੀ,ਏਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖਿਤਾਬ “ਸਲੇਮ” ਰਖਿਆ ਸੀ। 



ਸਰੀ ਗੁਝ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੩੫੦) ਰਾਸਿ ੧। ਅਸੂ ੧੦. 

ਬਹੁ ਸਮੁਦਾਈਤਿਨ ਕੇ ਨਿਕਟਿ ਅਲਪ ਹੀ ਅਹੇਹਤੋਂ ਕਿ ਬਾਂਧੋਂ ਚਢਿ- 

ਇਮਿ ਚਹੇ ॥ ੪੨॥ ਪਹੁੰਚਿ ਪ੍ਰਯਾਗ ਜੈਗ ਕੋ ਠਾਨਾਂ । ਦੁਹਿਦਿਸ਼ਿ ਬਾਜੇ 

ਬਜੇ ਮਹਾੰਨਾ। ਨਿਕਸੇ ਤਬਿ ਪਠਾਨ ਦ੍ਰੈ ਭਾਈ । ਲਸ਼ਕਰ" ਮਿਲਤੇ 

ਮਚੀ ਲਰਾਈ ॥ ੪੩॥ ਤਬਹਿ ਪਠਾਨਿ ਗਰੀ ਕਿਰਪਾਨੈਂ। ਭਏ ਸਮੁਖ 

ਗਨ ਸੁਭਟਨਿ ਹਾਨੈ”। ਕਹੋਂ ਕਹਾਂ ਲਗ ਜੁੱਧ ਅਖਾਰਾਂ । ਲੋਬੈਂ ਬਿਥਰੀ 

ਧਰਾਂ ਮਾਰਾ ॥ ੪੪ ॥ ਜਬਹਿ ਬ੍ਰਿੰਦ ਤਰਵਾਰੈ' ਚਾਲੀ । ਰੈਗ ਭੂਮਿਕਾ” 

ਪਸਰੀ ਲਾਲੀ । ਪਾਤਿਸ਼ਾਹਿ ਕੋ ਲਸ਼ਕਰ ਭਾਗਾ । ਨਹੀਂ ਪਠਾਨਨਿ ਕੋ 

ਲਿਯ ਆਗਾ”॥ ੪੫॥ ਤਛਾਮੁੱਛ' ਤਰਵਾਰਨਿ ਕਰਿਕੈ । ਕਾਇਰ ਭਜੇ 

ਨ ਹੇਰਤਿ ਵਿਰਿਕੈ । ਤਬ ਹੁਮਾਉ' ਰਜਧਾਨੀ ਤਜਾਂਗੇ। ਲਸ਼ਕਰ ਮਰਮੋ 

ਚਲਯੋ ਤਬ ਭਾਗੇ॥੪੬॥ ਦਿੱਲੀ ਆਇ ਪਠਾਨਨਿ ਛੀਨੀ । ਅਪਨੀ ਦੋਹੀ 

ਫੇਰਨਿ ਕੀਨੀ । ਬਯਾਕੁਲ ਹ੍ਰੈ ਹੁਮਾਉ' ਤਬ ਕਹਜੋ । ਸੇਵਕ ਨਿਜ ਨਜੀਕ 

.ਜੋ ਲਹਕੋ॥੪੭॥ “ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੌ ਸੇਵਕ ਪੂਰਾ। ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਾਦੀ ਪਰ 
ਰੂਰ# । ਤਿਹ ਸੋਂ ਕਰਹਿ ਮੇਲ ਹਮ ਜਾਈ। ਮਮ ਪਿਤ ਬਾਬਰ ਤਹਿ ਤੇ 

ਪਾਈ ॥੪੮॥ਕਹੀ'-ਪੁਸ਼ਤ ਲੋਂ-ਫੁਰਜੋ ਨ ਬੈਨਾ । ਬੂੜਹਿੰ ਤਿਹ ਸੋਂ ਜਿਹ 

ਉਰ ਭੈ ਨਾ। ਤਥ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਕਹਾਂ ਸੁਨਾਈ । ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਬੈਠਯੋ ਤਿਨ 

ਥਾਈਂ ॥ ੪੯॥ ਆਰਫ਼ ਕਾਮਲ ਵਲੀ ਵਿਲਾਇ੩%। ਮਿਲ ਮਕਸੂਦ; 

ਚਲਹੁ ਇਹ ਸਾਇਤ"1ਭਲੋ ਵਿਚਾਰ ਅਪਿ ਨੇ_ਕੀਨੋ। ਬੂੜਹੁ ਤਿਨ 

ਪਦ” ਜਿਨ ਦੀਨੋ॥੫੦॥ਸੁਨਤਿ ਖਡੂਰ ਹੁਮਾਉ' ਆ%। ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਜੀ 
ਜਹਾਂ ਸੁਹਾਯੋਸੈਗ ਬਾਲਕਨਿ ਖੇਲਤਿ ਬੈਸਹਰ੪ ਸ਼ੋਕ ਜਿਨ ਮਹਿ ਨਹਿੰ 

ਕੈ8॥੫੧॥ ਬੈਦਨ ਠਾਨਿ ਹੁਮਾਉ' ਖਰਨੋ। ਤਿਸ ਦਿਸ਼ਿ ਰੁਖ਼ ਗੁਰੁ ਨੈਕ ਨ 

ਕਰਯੋ।ਪਰਚਤਿ ਰਹੇ ਬਾਲਕਨਿ ਸਾਥਿ । ਸਭਿ ਘਟ ਕੀ ਜਾਨਤਿ ਜਗ 

ਫੋਜ। "ਸਨਮੁਖ ਸਮੂਹ ਸੂਰਮਿਆੰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ । ਜੰਗ ਗੁਮੀ ਤੇ । “ਪਠਾਣਾਂ ਦੇ ਹੰਚੇਲ 
ਈ ਬੀ ਭਾਬ ਨਾ ਲਿਆ ਸਕੇ । ਤੁਰਕੀ ਵਿਚ ਹਰਾਵਲ ਫੌਜ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਦਸਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । 

ਪਠੋਟੇ ਟੋਟ ਕਰਕੇ । $ਸੁਹਣਾ । "ਆਖੀ ਸੀ । "ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਤਕ । “ਆਰਿਫ=ਰਬ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ 

ਵਾਲਾ, ਬੂਹਮ ਗਜਨੀ । ਕਾਮਲ=ਪੂਰਨ । ਵਲੀ=ਰਬ ਦ। ਸਸੀਪੀ; ਮਿੱਤ੍ਰ। ਵਿਲਾਯਤ= 

ਸਾਈ' ਦੀ _ਸਮੀਪਤਾ । ( ਅ) ਵਿਲਾਯਤ=ਦੇਸ਼, ਮੁਰਾਦ ਅਕਸਰ ਅਫਗਾਨਸਿਤਾਨ; 
ਤੁਰਕਸਿਤਨ, ਈਰਾਨ ਆਦਿਕ ਤੋਂ ਹੈਦੀ ਸੀ, ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਲੀ ਪੂੰਸਿੱਧ 
ਹਨ । "”ਮੂਰਦ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਏਸੇ ਘੜੀ ਚਲੋ । "'ਮੁਰਾਤਬਾ । "ਰਤਾ ਧਿਆਨ ਨਾਂ ਕੀਤਾਂ 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੩੫੧ ) ਰਾਸਿ ੧। ਅੰਸੂ ੧੦. 

ਨਾਥ॥੫੨॥ਤਬ ਹਮਾਉ' ਮਨ ਕੋਪ ਬਿਸ਼ੇਖ਼ਾ।-ਨਹੈ ਇਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਦਿਸ਼ 
ਦੇਖਾ । ਦ੍ਰੈ ਘਟਿਕਾ ਮੈਂ ਠਾਂਢੋ ਰਹਜੋ । ਕਛੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨ ਮਨ ਮਹਿ ਲਹਯੋ॥ 
੫੩ ॥ ਗਜੋ ਰਾਜ ਮੈਂ ਹੋਯੋ ਦੀਨ । ਪਾਸ ਖਰੋ ਇਨਿ ਕੀਨਿ ਨ ਚੀਨ”। 
ਉਚਿਤ ਮਾਰਿਬੇ-ਰਿਦੇ ਬਿਚਾਗਿ ਧਰਯੋ ਹਾਥ ਕਬਜ਼ੇ ਤਲਵਾਰ” ॥੫੪॥ 
-ਹਤੋਂ ਥੈਂਚ ਕਰਿ-ਉਰ ਮਹਿੰ ਠਾਨਹਿ ।-ਤਬਿ ਮੋਕਹ ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਪਛਾ- 
ਠਹਿ-। ਉਦੈ ਕਯੋ“ ਐੱਚਨ£ ਕੋ ਜਬੈ।ਮੁਸ਼ਟ ਸੈਗ ਕਰਿ ਚਿਮਟਯੋ ਤਬੈ॥ 
੫੫॥ਇਤ ਉਤ ਹੋਤਿ ਨ,ਰਹਜੋ ਹਿਲਾਇ।ਸਾਰੋ ਬਲ ਹਾਰਯੋ ਸੁਲਗਾਇ। 
ਪੁਨ ਮੂਰਖ ਪਛੁਤਾਵਨ ਲਾਗਾ।-ਕਰਜੋ ਖੋਟ ਮੈਂਹਤੋ ਅਭਾਗਾ-॥੫੬॥ਤਬਿ 
ਸ਼ ਅੰਗਦਿ ਕਰਿ ਉਤ ਨੈਨ । ਦੀਨ ਭਯੋ ਪਿੰਖ ਉਚਰੇ ਬੈਨ/ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ 
ਸੋ ਕਛੁ ਨ ਬਸਾਯੋ।ਖੜਗ ਹਤਨ ਹਮ ਪਰ ਚਲਿ ਆਯੋ॥੫੭॥ਕਾਇਰ 
ਭਯੋ ਭਾਂਜ ਕਰਿ ਆਵਾਂ । ਹਮਹਿ ਸੂਰਤ” ਚਹੈ' ਦਿਖਾਵਾ'। ਤਬਿ ਹਮਾਉ' 
ਬਹੁ ਬਿਨਤੀ ਠਾਨੀ/ਛਿਮਹੁ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਬਡ ਅਨ ਜਾਨੀ ॥੫੮॥ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ 
ਥੇ ਜ਼ਾਤਿ ਖ਼ੁਦਾਇ । ਤਿਨ ਕੀ ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਤਿ ਬਿਲਾਇ''। ਇਹ ਕ੍ਯਾ 
ਕਾਰਨ ? ਬੂਝਨ ਆਵਾ । ਤੁਮ ਸੌਂ ਉਨ ਕੌ ਭੇਦ ਨ ਪਾਵਾਂ ॥੫੯॥ ਸ਼ 
ਅੰਗਦ ਸਨਿਕੈ ਕਹਿ ਬਾਨੀ/ਕਛੂ ਬਿਅਦਲੀ[ਕੀਨਿ ਮਹਾਨੀ.ਯਾਂਤੇ 
ਤੋਹਿ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰਾ” । ਅਬਿ ਜੇ ਧਰਤਿ ਨ ਕਰ ਤਰਵਾਰਾ”' ॥ ੬੦ ॥ ਤੋਂ 
ਪਤਿਸ਼ਾਹਿਤਿ ਅਬਿਹੀ ਪਾਵਤਿ । ਦਰਸ਼ਨ ਕੌ ਫਲ ਅਨੰਦ ਬਧਾਵਤਿ। 
ਜਾਇ ਵਿਲਾਇਤ'" ਅਥਿ ਫਿਰ ਆਵੋ।ਛਤ੍ਰ ਤਖਤ ਦਿੱਲੀਪੁਨਪਾਵੋਂ॥੬੧॥ 
ਸੁਨਿ ਇਮ ਗਯੋ ਵਿਲਾਇਤ ਥਾਨ । ਤਹਿੰ ਤੇ ਲਸ਼ਕਰ ਲੀਨਿ ਮਹਾਨ । 

੧ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਰੋਅਬ ( ਅ ) ਮਾਨ । “ਪਛਾਣਿਆ ਭੀ ਨਹੀਂ । ਮਰਣ ਦੇ । "ਤਲਵਾਰ ਦੀ 
ਮੁੱਠ ਤੇ । “ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ । ੬ਬਿੱਚਣ ਲਈ । “( ਤਲਵਾਰ ਦੀ ) ਮੁੱਠ ਨਾਲ ਤਦੋਂ ਹੱਥ 
ਚਿਮਫ ਗਿਆ । “ਉਧਰ । ੯ਵੱਸ ਨਾ ਚਲਿਆ । "“ਬਹਾਦਰੀ । ""ਬਿਤੀਤ ਟੌਣ ਲਗੀ ਹੈ। . 
੧੧ ਨਿਰਾਦਰੀ । "$ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ( ਸਾਤੇ ਮਾਰਨ ਨਈ ) ਨਾ ਧਾਰਦਾ । 
“%ਮਫ਼ਗ਼ਾਨਸਿਤਾਨ, ਤੁਰਕਸਿਤਾਨ, ਈਰਾਨ ਆਦਿ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ । 

ਤੱਪਟ=ਝਮ ਮੈਂ ਉਠਮੈ' ਭੇਦ ਨ ਪਾਵਾ । 
1ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਅਸੀਸ-ਇਨਸਾਫ ਦੀ 

ਸ਼ਰਤ ਉੱਤੇ ਸੀ । 



ਸ਼੍ਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੩੫੨) -ਰਾਸਿ ੧ । ਅੰਸੂ ੧੧, 
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਰੀ ਸਰ'ਆਇ।ਖਾਨ ਨਾਮ ਸਭਿਹਿਨਿ ਮਰਿਵਾਇ॥੬੨॥ 
ਦੌਹਰਾ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਬੇਪਰਵਾਹੁ ਨਿਤ ਰਾਗ ਗ੍ਰੈਸ਼' ਚਿਤ ਨਾਂਹਿਂ । ਕਰਹਿੰ 
ਭਾਵਨਾਂ ਪਾਇ ਤਿਮਿ ਜੇ ਨਰਜ਼ਲਿ ਢਿਗ ਜਾਹਿੰ॥੬੩॥ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ 
ਸੁਰਜ ਗ੍ਰਿੰਝੇ ਖੁਬਮ ਰਾਂਸੇ “ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਫ ਹੁਮਾਉਂ ਪੂਮੈਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਦਸ਼ਮੋਂ ਅੰਸੂ ॥੧੦॥ 

` ੧੧. [ਭਿਈ ਜੀਵਾ, ਗੁੱਜਰ ਲੁਹਾਰ, ਨਾਈ ਧਿੰਕਾ, ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾ ਪੂਸੈਂਗ] । 

ਦੋਹਰਾ ॥ ਅਬਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਨਿਕਟਿ ਸਿੱਖ ਭਏ ਜੋ ਆਇ। 
ਕਹੋਂ ਕਥਾ ਨਿਰਪਾਰ ਕਰਿ” ਸੁਨਹੁ ਸੈਤ ਚਿਤ ਲਾਇ ॥ ੧ ॥ ਚੌਪਈ ॥ 
ਸੇਵਕ ਰਹੈ ਪਾਸ ਇਕ ਜੀਵਾ । ਸੇਵਹਿ ਸ਼ਰਧਾ ਧਰੇ ਸਦੀਵਾ । ਦਧਿ' ਸੋਂ 
ਖਿਚਰੀ ਕਰਿ ਕੈ ਤਯਾਰਿ । ਲਜਾਇ ਅਚਢ਼ਾਵਤਿ£ ਅਪਰ ਅਹਾਂਰ' ॥ ੨॥ 
ਇਕ ਦਿਨ ਘਟੀ ਚਾਰ ਦਿਨ ਰਹਜੋ । ਗੁਰ ਸੋਂ ਹਾਥ ਜੋਰ ਬਚ ਕਹਜੋ । 
੪ਆਜ ਚਲਤਿ ਹੈ ਬਾਯੁ ਅੰਧੇਰੀ।ਹਟਹਿ ਨਹੀਂਨਿਰਨੈ ਕਰਿਹੇਰੀ॥੩॥ਬਡੀ 
ਨਿਸਾ ਬੀਤੇ ਹਟਿਜਾਇ।ਅਬ ਤੋਂ ਬਹਿਤ ਮਹਾਂ ਰਜ ਛ/ਇ”। ਬਾਕ ਆਪ 
ਕੌ ਹੋਵੈ ਜਬੈ । ਮਿਟਹਿ ਅੰਧੇਰੀ ਰਜ' ਸੋਂ ਸਬੈ॥੪॥ ਕਰਿ ਲੇਵੋਂ ਮੈਂ ਤੁਰਤ 
ਅਹਾਰਾ। ਤੁਮਹਿ ਅਚ/ਵੋਂ ਬਿਬਿਧਿ ਪਕਾਰਾ । ਬਹੁਰੋ ਚਲਹਿ ਜਥਾ ਅਬਿ 
ਅਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਸੁਨਿ ਤਿਸਤੇ ਕਹੈ' ॥੫॥ “ਐਸੋ ਨਹੀਂ ਮਨੋਰਥ ਕਰੀ- 
ਅਹਿ । ਜਿਸ ਤੇ ਮਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਸਿਰ ਧਰੀਅਹਿ। ਪਰਮੇਸੁਰ ਜੋ ਬਾਯੁ ਬਹਾਈ। 

ਇਸ ਤੇ ਬਹੁ ਕਾਰਜ ਨਿਬਹਾਈ””॥ ੬॥ ਸਰਿਤਾਪਤਿ"' ਮਹਿ ਅਨਿਕ 
ਜਹਾਜਨਰਨਿ ਹਜ਼ਾਰਹੁੰ ਲਾਦਿ ਸਮਾਜ"੧ਬਹੁ ਬਿਵਹਾਂਰ ਕਰਹਿ ਹਿਤ- 
ਰੋਜ਼ੀ । ਦੀਪਨਿ ਗਮਨਹਿੰ",ਲਾਹਾਂ ਖੋਜੀ ॥੭॥ ਬਹੁਤ ਦਿਵਸ ਕੇ ਟਿਕਿ 
'ਸੋ ਰਹੇ। ਅਬਿ ਚਲਾਇ ਬਾਯੂ ਦਿੰਹ ਲਹੇ$। ਹਿਤ ਅਹਾਰ ਕੇ ਕਗੰਹਿ 
ਕਮਾਈ।ਤਿਸਮਿਸ” ਦੇਤਿ ਤਿਨਹੁਂ ਜਗਰਾਈ"॥੮॥ਧਰਤੀ ਜਹਾਂ ਤਾਂਬ੍ਰੱ 
ਕੇਤੇ ਕੀਤੀ। “ਮੋਹ ਤੇ ਵੇਰ । ਜੇਹੀ ਇੱਛਾ। €ਨਿਰਨੈ ਕਰਕੇ । “ਦਹੀਂ । ੬ਖੁਲਾਉਂਦਾ । 
?ਗਵ ਖਿਚੜੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਰ ਖਾਣੇਂ । ਅੱਗੇ ਅੰਗ ਪੰਜ ਵਿਚ “ਬਿਬਿਧ ਪ੍ਰਕਾਰਾ” ਲਿਖਿਆ 
ਹੈ। ₹ਬਹੁਤ ਮਿੱਟੀ ਛਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਧੂੜੀ । “?ਸਰਨੇ ਹਨ । ""ਸਮੁੰਦਰ । "”ਸਮਿੱਰ੍ਰੈ। 
੧੧ਟ੧੫ਆੰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । "$ਇਸ ਬਹਾਨੇ । “ਈਸ਼ਵਰ । "5ਤਾਂ੩ ! 

#ਹਮਸਯੂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਸਿੰਧ ਹੁੰਦ ਹੋਇਆ ਫਾਰਸ ਪਹੁੰਚਾ, ਓਥੇ ਕਈ ਬਰਸ ਰਹਿੱਥੈ 
ਫੇਰ ਆਕੇ ਉਸ ਨੈ ਹਿੰਦ ਪਠਾਣਾਂ ਤੋਂ ਫ੩ਹ ਕੀਤ। ਈਸਵੀ ਸੈਨ ੧੫੪੦ ਵਿਚ ਹਮਾਈ 
ਗਰਿਆਂ ਤੇ ੧੫੫੬ ਈਸਵੀ ਸੈਨ ਵਿਚ ਫੇਰ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ । 

੧ਪਾਂ-ਅਪਰ ਅਪਾਰ । ਡਾਵ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ । ਹ੍ਰੰਪਾ=ਮਿਟ। _ ਉਪਹਿਲੇ, 
_ਸਸੇਂ ਜਗਜ ਇਕ ਖਾਸ ਰੁਖ਼ ਉੱਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਚੱਲ ਪੈਣ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੩੫੩ ) ਗਸਿ ੧। ਅੰਸੂ ੧੧, 

ਕੀ ਅਹੈ। ਲਾਖਹੁ ਬਿਸੀਅਰਿ' ਤਿਸ ਥਲ ਰਹੈਂ।ਤਿਨ ਹਿਤ ਧੁਲ“ਜਾਇ 
_ਡਿਸ ਦੇਸ਼। ਨਿਜ ਕੁੰਡਲ” ਮਹਿ ਲੋਤ ਅਸ਼ੇਸ਼ ॥ ੯॥ ਤਿਸ ਕੋ ਖਾਇ 
ਨਿਬਾਹੈ' ਕਾਲ" । ਆਪੋ ਅਪਨੀ ਲੋਤਿ ਸੈਭਾਲ। ਲਾਖਹੁੰ ਅਹੈਂ ਛੁਧਾਤਰਾ 
ਸੇਈ । ਪੂਭੁ ਪਹੁੰਚਾਇ ਪਾਲਿ ਹੈ ਤੇਈ? ॥ ੧੦ ॥ ਇਸਤੇ ਆਦਿਕ ਕਾਜ 
ਬਿਸਾਲ” । ਕਰਹਿ ਪ੍ਰਮੇਸੁਰ ਬਾਯੂ ਨਾਲ । ਅਬਿ ਜੇ ਕਹਿ ਕਰਿ ਪੌਨ 
ਮਿਟਾਵੈ'। ਬਿਗਰਹਿ ਕਾਜ ਛੁਧਿਤਿ੯ ਰਹਿ ਜਾਵੈਂ ॥੧੧॥ ਪ੍ਰਭੁ ਸਰਬੱਗਯ 
ਸਵਲ ਕ੍ਰਿਤ""ਧਰੈ। ਕੜਾ ਅਲਪੱਗਤਰਕਨਾ”ਕਰੈ। ਲਾਖਹੁੰ ਜੀਵਨਿ 
ਕੌ ਸੈਤਾਪ । ਮੇਟਹਿ ਪੌਨ,ਦੋਸ਼ ਲੇਂ ਆਪਿ?॥੧੨॥ਇਹ ਮਨਮੁਖਕੀ ਰੀਤਿ 
ਪਛਾਨੈ। ਹੁਵਤਿ ਮਿਟਾਇ ਕਿ ਤਰਕ ਬਖਾਨੈ'। ਜਥਾ ਕਰਹਿ ਪ੍ਰਭੁ ਪਿਖ 
ਹਰਖੰਤੇ''। ਨਹਿ ਤਰਕਹਿੰ, ਕਹਿ ਕੈ ਨ ਮਿਟੈਤੇ੧੩॥ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ 
ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੋਇ । ਸੈਕਟਿ ਸਹੇ ਨ ਲੋਕਹੁੰ ਦੋਇ। ਤੂੰ ਕਰਿਬੇ ਚਿਤ ਚਹਤਿ 
ਅਹਾਰੇ। ਘਟੀ ਚਾਰ ਕਰਿ ਲੋਹ ਪਿਛਾਰੇ।੧੪॥ਹਟਹਿ ਨ ਜੇ,ਪ੍ਭਾਤਿ ਕਰਿ 
ਲੀਜੈ । ਧਰਹੁ ਨ ਦਿੰਤਾ; ਆਨੌਦ ਕੀਜੇ । ਸਤਿਗੁਰੁ ਅਰ ਪ੍ਰਕੁ'“ ਜਥਾਂ 
ਰਜਾਇ।ਤਿਸ਼ ਪਰ ਰਾਜੀ ਰਹਿਨਸਦਾਇ॥੧੫॥ਮੁੱਖਕ ਧਰਮਸਿੱਖੀ ਕੋਏਹੀ। 
ਜੋ ਧਾਰਹਿ ਸਿਖ ਗੁਰੂ ਸਨੇਹੀ । ਜਿਮ ਪਤਿੱਬ੍ਰਤਾ ਇਸਤ੍ਰੀ ਲੱਛਨ । ਪਤਿ 
ਆਗੂਜਾ ਮਹਿ ਸੁਖੀ ਬਿਚੱਛਨ'= ॥ ੧੬॥ ਪ੍ਰਭੁ ਆਗਜਾ ਮਹਿ ਤਥਾ 
ਸਦੀਵਾ । ਰਹੁ ਰਾਜ਼ੀ ਬਨਿ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀਵ। ਜਪ ਤਪ ਬਰਤ ਦਾਨ ਵਲ 
ਸਾਰੇ । ਇਸਤੋ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ਸੁਖਾਰੇ ॥ ੧₹੭॥ ਸਿਮਰਹੁ ਸੱਤਿਨਾਮ ਕਰਿ 
ਪ੍ਰੀਤਿ । ਤੜਾਗਹੁ ਤਨਹੈਤਾ ਇਿਮੁ ਨੀਤਿਬ੍ਰਹਮਗਯਾਨ ਤਬਿ ਪਾਇ ਸਖੇਨ। 
ਜਨਮ ਮਰਨ ਪੁਨ ਬਨਹਿ ਕਦੇ ਨ”? ॥ ੧੮ ॥ ਸੁਨਿ ਜੀਵੇ ਤਬ ਬੋਦਨ 
ਕਰੀ । ਸਤਿਗੁਰ ਸੀਖ ਭਲੀ ਉਰ ਧਰੀ । ਕੋਇਕ ਦਿਨ ਮਹਿ ਗਕਾਨੀ 
ਹੋਵਾ । ਝੇਕਹੁ ਰੂਪ ਸਰਬ ਮਹਿ ਜੋਵਾ'”॥ ੧੯॥ ਜੀਵਤਿ ਰਹਜੋ ਕਰੀ 

੧ ਸੱਪ । ₹ਧੂੜ । ਵਲਪੇਟ(ਅ)ਮੁਖ । “ਸਾਰੀ।“ਬੱਟ ਲੈਘਾਉਂਦੇ ਹਨ । $ਕੁੱਖ ਨਾਲ ਦੁਖੀ। “ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਨੂੰ । “ਬੜੇ ਕੰਮ । ਦਭੁੱਖੇ। “ਉਹ ਕਰਨੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਾਭ ਹੈ । "ਭਾਵ ਜੀਵ । "”ਹੁਜਤਾਂ । 
੧੧ਹੁੰਦੀ ਨੂੰ (ਚਹੇ ਕਿ ਇਹ) ਮਿਟ ਜਾਵੇ ਯਾ ਹੁੱਜਤ ਕਰੇ (ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ) । "ਪਮੈਨ 
ਹੁੰਦੇ ਹਨ । “'ਪੁਮਾਤਮਾਂ ਦੀ । ਸਿਆਣੀ । "ਦੇਖਿਆ । 

#ੱਤਤਪਰਯ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦ ਸਾਰੀਕਬ ਤੋਂ “ਜੁਕਮਿ ਰਜਾਈ ਚਲਣ” ਤੋ ਹੈ,ਵਸਾਖਜਾਂ 

ਸਿਖਾਂ ਦੀ ਭਗਤ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਹਨ । 



`ਦੀਨਨਿਂ ਪਰ ਨੀਤਿ । ਜੋ ਅਪਨੀ ਕਛੁ ਕਰਹੁ ਕਮਾਈ । ਗੁਰ ਹਿਤ 
ਦਿਹੁ ਦਸਵੇਧ ਬਨਾਈ । ਕਰਹ 
'ਸੇਵ ਧਰਿ ਪ੍ਰੇਮ ਘਨੇਰੇ? । ਸੁਨਿ ਉਪਦੇਸ਼ ਰਿਦੇ ਤਿਨ ਧਾਰਾ । ਜਿਮ ਗੁਰੁ 
ਕਹਯੋ ਕਰਹਿ ਤਿਮ ਕਾਰਾ ॥ ੨੬ ॥ ਗ੍ਰਿਹਸਤੀ ਭਗਤ ਹੁਤੇ ਤਿਸ ਗ੍ਰਾਮ। 

੧ਅਭੇਦ । ਦਸਮਾਂ, ਵਿਹਲ । <ਦੇਣ ਥਾਲੇ । “ਪੜ੍ਹਿਆ । “ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ । $ਗ੍ਰੀਬਾਂ । “ਸਾਧਨਾਂ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ । (ਅ) ਸਾਧ ਯੰ ਸਿੱਖ । ਤੁਹਮਤ=ਬੂਠੀ ਊਜ । ਭਾਵ (ਰਸ ਨੇ) ਉਜ 

ਲਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਰ੍ਰਹਸਤੀਅੰ ਨੂੰ । ਅੰਕ ੩੦ ਤੋਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ । <ਕੈਵਖਾਨੈ । 

#ਦੇਥੇ ਦੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦ। ਪਾਠ ਦੇ ਨੁਸਖਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰਵੇ' ਵੀ ਹੈ:- 
੧. ਅਨਾਬਨ ਕੋ ਕਰੀਏ ਬਹੁ ਮਾਨ । ਤਿਹ ਉਧਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਪਛਾਨਿ । 

_੨. ਸਾਧ ਅਭਯਾਗਤ ਕੀ ਜੋ ਸੇਵਾ । ਦੁਖੀਏ ਕੋ ਕਰਜ ਲਖਿ ਲੇਵਾ । 
- _1ਇਸਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਦਰਸ਼ ਸੋਵਾਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੇਥਾ 'ਉਪਕਾਰ ਜੇ ਭਲੇ 

ਕੈਮ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਤ ਰਖਕੇ ਗੁਰੂ ਨਮਿਤ ਕਰੋ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨ! ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ 
ਅਹੈਕਾਰ ਆਵੇਗਾ, ਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਓਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਦਾ ਬੋਥ ਪਵੇਗਾ । 
ਜੋ ਸਭ ਕਰਮ ਸਿੱਖ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਅਰਪਨ ਕਰਕੇ ਕਰੇ । ਸਾ 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੩੫੫) ਰਾਸਿ ੧। ਅੰਨ ੧੫. 
ਜ਼ਲਿ ਆਏ । ਸ਼੍ਰਿੰਖਲ” ਤਿਨ ਕੇ ਪਾਇਨ” ਪਾਏ ॥ ੨੮ ॥ ਗੁੱਜਰ ਨਾਮ 
ਲੁਹਾਰ ਅਵਾਸ । ਆਇ ਕਹਜੋ ਤਿਨ ਇਸਕੇ ਪਾਸ। ਪ੍ਰਭੁ ਨਮਿੱਤਦਿਹ 
ਬੰਧਨ ਕਾਟਿ । ਤੁਝ ਕੋ ਹੋਇ ਨ ਜਮ ਕੀ ਬਾਟ॥੨੯॥ ਸੁਨਿ ਕਰਿ 
ਸੁਕਦ੍ਯੋ" ਰਿਦੇ ਬਿਸਾਲਾ।-ਜੇ ਮੁਝ ਜਾਨ ਲੋਹਿ ਮਹਿਪਾਲਾ" । ਗਹਿ 
ਲੈਹੇ ਸਗਰੋ ਪਰਵਾਰ॥ਜ਼ਾਲਮ ਬਡੋ ਕਰਾਵਹਿ ਮਾਰਾ-॥੩੦॥ ਤ੍ਰਾਸ ਪਾਇ 
ਕਰਿ ਬਹੁਰ ਬਿਚਾਰ' ।-ਗੁਰੁ ਮੁਝ ਪ੍ਰਤਿ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਚਾਰਾ। ਪ੍ਰਭੁ ਨਮਿੱਤ 
ਕਾਰਜ ਕਰਿ ਦੀਜੈ । ਨਹੀ ਬਿਲੌਬ ਕਿਸੀ ਬਿਧਿ ਕੀਜੈ ॥ ੩੧॥ ਸੋ ਨਹਿ 
ਛੋਂਡੋਂ ,ਹੋਇ ਸੁ ਹੋਇ।ਸੈਤ ਕਹੇ ਲੋਕਨ.ਸੁਖ ਦੋਇ'-। ਇਮ ਬਿਚਾਰਿ ਕਰਿ 
ਬਿਲਮ ਨ ਕੀਨ । ਉਠਿ ਤਤਕਾਲ ਕਾਟ ਕਰਿ ਦੀਨ ॥੩੨॥ ਆਸ਼ਿਖ£ 
ਦੇਤਿ ਗਏ ਨਿਜ ਦੇਸ਼। ਉਪਜਯੋ ਇਸਕੇ ਗਯਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ । 

ਇਕ ਨਾਈ ਧਿੰਕਾ ਚਲਿ ਆਯੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਪਗ ਸੀਸ ਨਿਵਾਯੋ 
॥੩੩॥ਬੈਠਿ ਗਯੋ ਢਿਗ ਸਿਖ ਗਨ ਹੇਗੇ। ਕਰਹਿ ਪਰਸਪਰ ਸੇਵ ਘਨੋਰੇ। 
ਤਿਲ ਮਹਿ ਮਿਲਿ ਸੇਵਾ ਕਹੁ ਲਾਗਜੋ । ਭਲੀ ਜਾਨਿ ਕਰਿ ਉਰ ਅਨ- 
ਰਾਗਯੋ”॥੩੪॥ ਤਪਤ ਨੀਰ ਕਰਿਵਾਇ ਸ਼ਨਾਨ । ਵਸੜ੍ਰ ਪਖਾਰਹਿ ਮਲ 
ਕਰਿ ਹਾਨ"। ਚਰਨ ਚਾਂ੫; ਹਾਂਕਤਿ ਹੈ ਬਾਯੁ'। ਬਾਸਨ ਧੋਵੈ ਮਾਂ 
ਬਨਾਯੁ"॥੩੫॥ ਕਬਿ ਕਬਿ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਪਾਇ। ਮਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਕਰਹਿ 
ਬਨਾਇ। ਇਕ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਕੇ ਪਾਸ । ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਕੀਨੀ ਅਰਦਾਸ 
॥ ੩੬॥ (ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਝ ਦਿਹੁ ਉਪਦੇਸ਼ੁ । ਜਿਸਤੇ' ਮਿਟਹਿਂ ਕਲੇਸ਼ 
ਅਸ਼ੇਸ਼ੁ"ਸੁੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਤਬਿ ਫੁਰਮਾਯੋ । ਗੁਰੂ ਗੋਰ" ਮਹਿ ਸੋ ਚਲਿ 
ਆਯੋ ॥ ੩੭॥ ਹੁਇ ਮੁਰੀਦ ਮੁਰਦੇ ਮਾਨਿੰਦ । ਅੰਗ ਨ ਕੋ ਹਾਲਤਿ 
ਬਿਨ ਜਿੰਦ"। ਤਿਮ ਮੁਰੀਦ ਆਦਿਕ ਹੈਕਾਰਾ'।ਤਯਾਗ। ਦੇਤਿ ਦੇ ਸਕਲ 
ਬਿਕਾਰਾਂ ॥ ੩੮ ॥ ਗੁਰੂ ਗੋਰ ਮਹਿ ਜਾਇ ਸਮਾਇ। ਹੁਇ ਮੁਰੀਦ ਮੁਰਦਾ 

੧੧ਗਲ । “ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ । ੧ਸੈਕੋਚ ਕੀਤਾ ਤਾਵ ਡਰਿਆ । $ਰਾਜਾ । “ਤਾਂ ਦੇ ਗਹੇ ਨੂੰ 
(ਕਮਾਉਣ ਨਾਨ) ਦੇਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਝਅਸੀਸ । ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਆਇਆ । "ਮੈਲ 
ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ । ਦਮੁਠੀ ਚੀਂਪੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੱਲਦਾ ਹੈ, ਵਾਂਯੂ ( ਭਾਵ ਪੱਖਾ ) । "$ਮਾਂਜ 
ਬਣਾ ਕੇ । "ਸਰੇ । ਕਬਰ । "<ਚੇਲਾ। "%(ਜਵੇ) ਜਿੰਦ ਤੋਂ ` ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਨਹੀ 
ਹਿੱਲਦਾ (ਮੁਰਦੇ ਦਾ) । "“ਹੌਕਾਰ ਆਦਿਕ (ਸਾਰੇ ਛਿਦਾਰ) । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੩੫੬) 'ਫਸਿ ੧ । ਅੰਜੂ ੧੧. 

ਜਿਸਿ ਭਾਈਂ। ਦੇਖਿ ਜਾਤ ਅਪਨੀ ਭਾ ਸੈਨ” । ਕਰੀ ਸੇਵ ਸੈਤਨ ਕੀ 

ਰੈਨ ॥੩੯॥ ਪ੍ਰੋਮ ਪਰਖ ਕਰਿ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ । ਬਨ ਸੈਨ ਕੇ ਰੂਪ ਸੁਜਾਨ। 

ਰਾਣੇ ਕੋ ਇਸ ਰੀਤਿ ਰਿਬਾਯੋਂ।ਬਖਸ਼ੀ ਤਬਿ ਕਵਾਇੰ ਹੁਲਸਾਯੋ। ॥੪੦॥ 

ਤਿਸਕੇ ਸਮ ਸੇਤਨ ਕੀ ਸੇਵਾ । ਕਰਹੁ ਸਦਾ ਰੀਬਹਿੰ ਗੁਰੁਦੇਵਾ” । ਸੁਨਿ 

ਉਪਦੇਸ਼ ਕਮਾਵਨਿ ਕੀਨਿ । ਧਰਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੱਖੀ ਪਦ ਲੀਨਿ ॥੪੧॥ ਸਭਿ 

ਕੁਟੈਬ ਕੌ ਭਯੋ ਉਧਾਰ । ਜਿਮ ਕਾਸ਼ਟ ਸੇ ਲੋਹੋ ਪਾਰ । 
ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾ ਨਾਮ ਸੁ ਆਯੋ ਸੁਨਿ ਜਸ ਕੌ ਮਿਲਿਬੇ ਲਲਚਾਯੋ॥ 

੪੨॥ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਿ ਬੈਠਕੋ ਪਾਸਿ ਹਾਬ ਜੋਰਿ ਕੀਨਸਿ ਅਰਦਾਸਿ।/ਸ਼੍ਰੀ 

ਗੁਰ ਪਰਮਹੈਸ ਹੁਇ ਕੌਨ $। ਲੱਛਨ ਮੋਹਿ ਸੁਨਾਵਹੁ ਤੌਨ"॥੪੩॥ ਸੁਨੋ 
ਨਾਮ ਅਰ ਰੂਪ ਨਿਹਾਗੇਨਾਹਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੇ ਹਮ ਨਿਰਧਾਰੇ। ਤੁਮ ਤੇ ਸੁਨਹਿੰ 

ਜਥਾਰਥ ਜਾਨੈ । ਕੋ ਗੁਨ ਤੇ ਤਿਨ ਅਧਿਕ ਬਖਾਨੈ?॥੪੪॥ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ 
ਸੁਭ ਮਤਿ ਜਤਿ ਹੇਰ£। ਹਿਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਹੜੋ ਤਿਸ ਬੇਰਾ । ਪਰਮਹੌਸ 

ਕੇ ਸੁਨੀਅਹਿ ਲੱਛਨ । ਸੁਨਿ ਜੇ ਧਰਹਿ ਸੁ ਮਨੁਜ ਬਿਚੱਛਨ'॥੪੫॥ ਹੈਸ 
ਜਿ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਰਹੈ' । ਮੁਕਤਾਂ ਕਰਹਿੰ ਅਹਾਰ ਜਿ ਲਹੈਂ।ਮਿਲਿ ਇਕ 

ਰੂਪ ਹੇਤ ਪਯ ਪਾਨੀ । ਤਿਨ ਕੇ ਆਗੇ ਧਰਿਯ ਜਿ ਆਨੀ ॥੪੬॥ ਪਯ 

ਤੋ ਜਲ ਕੋ ਕਰਹਿ ਨਿਰਾਲਾ। ਸਾਰ ਅਸਾਰ ਪਿਖਹਿੰ ਤਤਕਾਲਾ । 
ਤਜਹਿ ਅਖਿਲ ਜਲ” ੫ਯ ਕੋ ਖਾਂਹਿਉਡਹਿ ਬਿਦੇਸ਼ਨਿ ਦੇਸ਼ਨ ਜਾਂਹਿ" 
॥ ੪੭॥ ਪਰਮਹੈਸ ਤਿਨ ਤੇ ਅਧਿਕਾਇ'” । ਮੁਕਤਾ ਮੁਕਤੀ" ਚਹਤਿ 
ਸਦਾਇ । ਮਾਨਸ ਗੁਰੂ ਸਬਦ ਕੇ ਮਾਂਹੀ”। ਲੇਤਿ ਅਹਾਰ ਅਪਾਰਟ 

“ਦੇਖ ! ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਵਿਚ (ਅੱਗੇ ਇਕ) ਸੈਣ ਨਾਮੇ ਭਗਤ ਹੋਇਆ ਹੈ । ੨ਮੋਹਿਤ ਕੀਤਾ । 

%ਹੋਸ਼ਾਕ [ਅ: ਕਬਾ] “ਕਾਠ ਨਾਲ/“ਤਿਸਵੇ।ਸ੍ੇਸ਼ਟ ਮੱਤ ਦੇ ਸਹਿਤ ਦੇਖਕੇ । “ਜੋ ਧਾਰਨ ਕਰੇ 
ਓਹ ਮਨੁੱਖ ਸਿਆਣ/ ਹੈ 1 "ਮੋਡੀ । “ਦੁੱਧ ਤੇ । "ਦੈਸਾਰਾ ਪਾਣੀ । ""ਉੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪੂਦੇਸ਼ਾ 

ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । "“ਵੱਧ। "9ਕਲਿਆਨ ਰੂਪੀ ਮੋਤੀ । ਦਮਨ ਸਰੋਵਰ ਰੂਪੀ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਢ 
ਵਿਚ ।(ਅ) ਸ਼ਬਦ ਅਰਥਾਤ ਜਰ।ਤ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਮਾਨ ਸਰੌਵਰ ਵਿਚੋਂ। ੍ 

#ਮੁਰਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ, ਮੁਰਾਦ ਮਰ ਜਾਣ ਦੀ ਨਹੀਂ; ਨਾ ਨਿਕਾਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ, ਪਰੈਤੂ 
ਪੂਰਨ ਸੱਤ ਨੂੰ ਸਮਬਣ ਤੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਟੁਰਨ ਵਿਚ ਆਪਟੇ ਅਕਬਪੁਣੇ, ਹੈਂਕੜ, 

ਅਪਣੀ ਰਾਇ ਦੇ ਅਤਿਮਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ । 
1੫੦= ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਰਿਢਾਂ ਹੁਲਸਾਯੋ। `___ ੩੫:=ਅੱਧ/ਚ। 



ਸਰੀ ਰੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੩੫੭) ਫਾਸਿ ੧। ਅੰਸੂ ੧੧, 

ਰਹਾਂਹੀ'0੪੮॥ਦੇਹਿ ਆਤਮਾ ਮਿਲਿ ਇਕ ਭਏ।ਬਿਨ ਬਿਚਾਰਿ ਕਿਨ ਨਹਿ 
ਲਥਿ ਲਏਤਿਨਕੌਪ੍ਰਿਥਮੇ ਹੋਤਿ ਬਿਚਾਗਦਿਨਪ੍ਰਤਿ ਦੇਹਿ ਨ ਰਹਿ ਇਕ- 
ਸਾਰ॥੪੯ਪ੍ਰਥਮ ਨ ਹਤੀ ਭਵਿੱਖਯ ਨ ਰਹੈਂ।ਮੱਧੁ ਕੁਤੋਸਾਚੀ ਤਿਸੁਕਹੈ। 
ਪੁਨ ਜੜ੍ਹ ਹੈ ਕੁਛ ਨਾਹਿਨ ਛਾਨੀ” । ਨਿਤ ਦੁਖ ਰੂਪ ਲੋਹਿ ਮਨ ਜਾਨੀ ॥ 
੫੦ ॥ ਸੱਤਿ ਆਤਮਾ ਨਿਰਨੈ ਕਰਹਿ। ਪੂਰਬ ਹੁਤੋਂ',ਦੇਹਿ ਬਹੁ ਧਰਹਿ। 
ਅਬਿ੯ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਰੁ ਰਹੇ ਭਵਿੱਖ” । ਯਾਂ ਤੇ ਸੱਤਿ ਲਖਹਿ ਗੁਰੁ ਸਿੱਖ॥੫੧॥ 
ਬਹੁਰ ਆਤਮਾ ਢੇਤਨ ਜਾਨਹਿ । ਜਿਹ ਸਬੈਧ ਤਨ ਚੇਤਨ ਠਾਨਹਿ"। 
_ਵਰਕਾਵਨ ਢਘ ਆਦਿ ਰਿਘੀਕੇ। ਜਿਸ ਬਿਨ ਹੋਤਿ ਨਹੀ ਲਖਿ ਨੀਕੇ 
॥੫੨॥ ਪਨ ਆਤਮ ਕੋ ਰੂਪ ਅਨੰਦ । ਪਰਖਤਿ ਭਲੇ ਸਦਾ, ਬਿਨ ਦੌਂਦ । 
ਬਿਸ਼ਿਯਨ ਬਿਖੈ ਅਨੰਦ ਕਲਪੰਤਾ।ਇਹ ਮਮ ਰੂਪ ਨ,ਅੱਗਕ ਲਖੰਤ॥ 
੫੩॥ਪਰਮਹੌਸ ਸੋ ਕਹੀਅਹਿ ਰੂਪ:-ਸਤਿਚੇਤਨ,ਆਨੰਦ ਅਨੂਪ। ਤਨ 
ਤੇ ਨਯਾਰੋ ਜਾਨਹਿ ਐਸੇ। ਮੰਦਿਰ ਬਿਥੇ ਬਸਹਿ ਕੋ ਜੈਸੇ ॥੫੪॥ ਤਿਸ ਕੋ 
ਅਪਨੇ ਰੂਪ ਪਛਾਨਹਿ।ਤਨ ਹੋਤਾ" ਨਿਰਨੇ ਕਰਿ ਹਾਨਹਿ । ਸੰਮ ਮੰਦਿਰ 
ਕੇ ਜਾਨਹਿ ਨਜ਼ਾਰੋ । ਜੀਰਣ”” ਹੋਏ ਤਯਾਗ ਪਧਾਰੋਂ ॥੫੫॥ ਤਨ ਆਤਮ 
'ਬਮਸਰ ੫ਯ ਪਾਨੀ" । ਕਰਹਿ ਜੁ ਨਰ ਹੁਇ ਹੈਸ ਸਮਾਨੀ । ਤਿਨ ਕੋ 
ਪਰਮਹੈਸ ਹੈ ਨਾਮੁ । ਪਾਵਹਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਜਾਨ ਅਭਿਰਾਮੂ ॥ ੫੬ ॥ ਤਨ ਤੇ 
ਨੋਯਾਰੋ ਜਬਿ ਮਤਿ ਧਰੇਂ । ਰਸੁ ਬਿਸ਼ਿਯਨ ਹਿਤ ਪਾਪ ਨ ਕਰੈ । ਜਲ ਤੇ 
ਕਮਲ ਰਹੈ ਨਿਰਲੋਪੂ । ਲਿਪਹਿ ਨ ਕਿਮਿ ਹੁਇ ਬ੍ਰਿੰਦ ਵਿਖੇਪੂ ॥ ੫੭॥ 
“(ਐਨ ਸਹੋਵਰ ਵਿਚੋਂ ਮੁਕਤੀ ਰੂਪੀ ਮੋਤੀ ਦਾ) ਤੋਜਨ ਲੈਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ 
ਹਲ । [ਅਪਾਰ=ਜੋ ਪਾਰ ਨਹੀਂ; ਭਾਵ ਵਿੱਚੇ | (ਅ) ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ (ਇਹ) 
ਅਹਾਰ ਲੈਦੇ ਹਨ [ਅਪਾਰ=ਪਾਰ ਤੋਂ ਫਹਤ, ਝ੍ਰਹਮ]। “ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾੰ ਹੀ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ 
ਫਹੇਗੀ । “ਵਿਚਕਾਰ ਕੌਣ । “ਕੋਈ ਛੁਪਾ ਨਹੀਂ । “ਪਹਿਲੇ ਸੀ (ਆਤਮਾ) । <ਹੁਣ । “ਅਗਾਂਹ 

ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੇ ਸਓਥ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤਨ ਚੇਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । <ੱਖ ਆਦਿ ਇੰਦ੍੍ਂ ਦਾ ਫੁਰਕਣਾ । 
"ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਅਨੰਦ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ “ਇਹ ਮੇਗਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ? ਔਂਗਯਾਨੀ 
(ਇਹ ਗਲ) ਨਹੀ ਲਘਵਾ ।-ਨ=ਦੇਹੁਫੀ ਦੀਪਕ ਹੈ । ( ਅ) ਅੱਗਜਾਨੀ ਇਹ` ਗਲ ਨਹੀਂ' 
ਸਮਬਦਾ ਕਿ ਅਨੰਦ ਤਾਂ ਮੇਗਾ ਸ੍ਰੈ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਮੈ” ਜੁ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਅਨੰਦ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰ 
ਫਿਗ ਗੰ (ਇਹ ਝੂਠੀ ਹੈ) । ""ਹੌਕਾਰ । "“ਮੁਰਾਣਾ.। "$ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਵਾਂਡੂ ਜੋ ਤਨ ਤੋਂ 
ਆਤਮ ਨੂੰ (ਜੁਦਾ ਕਰ ਸਕੇ)। "”ਕਿਵੇ' ਬੀ ਲਿਪਾਇਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਂਢਾ, ਭਾਵੇ ਕਿੰਨੇ 
ਵਿਖੇਪ (ਦੁਖ) ਹੋਣ [ਸੈਸ:, ਵਿਕਤੇਪ=੫ਬਰਾ, ਦ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਖਿੰਡਾਉ]। ਰ੍ 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ ! (੧੩੫੮ ) ਰਾਸਿ ੧। ਅੰਜੂ ੧੨ 

ਸੁਰਜ ਕੀ ਦਿਸ਼ ਹੈ ਤਿਨਿ ਧਯਾਨ । ਛੁਵੈ ਨ ਜਲ ਰੈਚਕ ਭਰਿ ਆਨਿ । 

ਪਰਮਹੈਸ ਤਿਮਿ ਜਗ ਮਹਿ ਰਹੇ । ਆਤਮ ਧਯਾਨ ਸਦਾ ਉਰ ਲਹੈ॥੫੮॥ 

ਤਨ ਕੇ ਸੁਖ ਦੁਖ ਜਬਿ ਪਰਿ ਜਾਇੰ'ਤਿਨ ਤੇ" ਹਰਖ ਨ ਸੋਗ ਕਦਾਇ। 

ਬਰਤੋ ਗਕਾਨੀ ਸਮ ਅੱਗਤਾਨੀ । ਜਾਨਹਿ ਜਗ ਕੋ ਸੁਪਨ ਸਮਾਨੀ॥੫੯ 

॥ ਬੋਧਨਿ ਹੋਤ ਨਹੀ ਪੁਨ ਤਾਹੂੰ । ਰਹੈ ਸਮਾਇ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਮਾਹੂੰ”। ਸੁਨੀ 

ਸੀਖ ਪਾਰੋ ਹਰਖਾਯੋ । ਲਗਾ ਬਿਚਾਰਨਿ ਮਨ ਸੁਖ ਪਾਯੋ ॥੬੦॥ ਕਿਤਿਕ 

ਕਾਲ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਸੇਵ । ਪੁਨ ਭੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰਦੇਵ । ਤਿਨ ਦਿਗ 

ਬਨਜੋ ਸੁ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ । ਆਗੇ ਕਰਿ ਹੈਂ ਕਥਾ ਬਖਾਨੀ ॥ ੬੧ ॥ 
ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ ਰਿੰਥੇ ਪੂੂਥਮ ਰੇ 'ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਜੀ. ਸਿਖਾਂ ਪੂਤਿ ਉਪਦੇਸ਼ 

ਪੂਮੈਂਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਇਕਾਦਸ਼ਮੇ ਅੰਸੂ ॥ ੧੧ ॥ 
੧੨. [ਮੱਲੂ ਸ਼ਾਹੀ, ਕਿਦਾਰੀ, ਦੀਪਾ, ਨਰਾਂਇਣ ਦਾਸ, ਬੂਲਾ ਪੁਸੈਗ] 

ਦੋਹਰਾ॥ਮੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਹੀ ਆਇ ਕਰਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਕੇ ਪਾਸ। ਕਰਿ ਬੈਦਨ ਬੈਠਜੋ 
ਨਿਕਟਿ ਬਿਨਤੀਕੀਨਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼॥੧॥ਭੌਪਈ।/ਸ਼੍ਰੀਗੁਰ!ਮੈ ਕਾਰਨ ਕੱਲਯਾਨ” 
। ਆਯੋ ਸੁਨਿ ਤੁਮ ਸੁਜਸ ਮਹਾਨ । ਕੀਜਹਿ ਅਬਿ ਅਪਨੋ ਉਪਦੇਸ਼ । 

ਜਿਸਤੇ ਬਿਨਸਹਿੰ ਸਕਲ ਕਲੋਸ਼॥੨॥ ਕਰਤਿ ਚਾਕਰੀ ਮੁਗ਼ਲਨਿ ਕੇਰੀ । 

ਕਰੋਂ ਜੀਵਕਾ ਤਹਾਂ ਘਨੇਰੀ । ਹਲਤਿ ਪਲਤਿ ਮੁਖ ਉਜਲ ਰਹੈ । ਅਸੁ 

ਕਰਨੀ ਕੋ ਮਮੁ ਚਿਤ ਚਹੈ? ॥ ੩॥ ਸੁਨਿਕਰਿ ਸ਼ਰਧ' ਪਿਖ ਕਰਿ ਭਾਰੇ । 

ਸ਼ਰੀਅੰਗਦੁ ਗੁਰੁ ਬਾਕ ਉਚਾਰੇ/ਾਈ ਮੱਲ ਰਿਦੇ ਬਿਚਾਰਹੁ। ਦੇਹ ਅਨਿੱਤ 
ਸਦਾ ਨਿਰਧਾਂਰਹੁ॥੪॥ ਸੋ ਤੌਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਾਨਿ ਹੀ ਲੀਜੈ । ਇਸ ਹਿਤ ਚਿਤ 
ਨਹਿੰ ਸ਼ੈਸਾ ਕੀਜੈ। ਆਤਮ ਸਦ' ਸਾਚ ਹੀ ਜਾਨੋ। ਕਿਸ ਕੌ ਮਾਰਜੋ ਮਗੰਹ; 
ਨ ਮਾਨੋ ॥੫॥ ਪਾਵਕ ਦਾਹ ਕਰਤਿ ਨਹੀ ਤਿਸੈ । ਜਲ ਨ ਡੁਬਾਇ 

ਸਕਹਿ ਨਿਜ ਬਿਸੈਂ । ਸ਼ਸਤ੍ਰਨਿ ਤੇ ਨਹਿ ਛੇਦਯੋ ਜਾਇ। ਜਿਸਿ ਕੋ 
ਪੋਨ ਨ ਸਕਹਿ ਡੁਲਾਇੰ ॥ ੬ ॥ ਕਾਲ ਬਿਨਾਸ਼ਕ ਸਭਿਨਿ ਬਿਸਾਲਾ । 

ਆਤਮ ਅਹੈ ਕਾਲ ਕੋ ਕਾਲਾ।ਜਗ ਕੋ ਲਖਿਕੈ ਸੁਪਨ ਸਮਾਨੰ। ਵਰਣ” 
੧ਆ ਬਣਨ, ਆ ਪੈਣ । “ਭਾਵ ਸੁਖ ਦੁਖ ਤੇ । ੧( ਪਰੰਤੂ ਗਿਆਨੀ ) ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜਰਤ ਨੂੰ 

ਮੁਪਨੇ ਸਮਾਨ । ਮੈ (ਆਪਣੀ) ਮੁਕਤੀ ਵਾਸਤੇ । “%੫ ₹। <ਨ। ਮੰਨੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੈ 

ਮਾਰਿਆਂ ਇਹ (ਆਤਮਾ) ਮਰੇਗ।(ਅ) ਮੰਨੋ ਕਿ ਮਾਰਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਰੋਗਾਂ । “ਬਿਖੇ=ਵਿਚ । 

੮ਕਂ ਟਿਆ । ੯ਕਾਲ ਦਾ ਨਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਭਾਵ ਆਤਮ ਅਕਾਲ; ਹੈ । "ਜਾਤ । 

#ਪਸ-ਉਠਾਇ । 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ! ____ (੧੩੫੯) ਰਾਸਿ ੧। ਅੰਸ ੧੨, 
_ ਆਸ਼੍ਰਮਨਿ ਕ੍ਰਿਯਾ ਸੁ ਠਾਨੈਂ ॥੭॥ ਬੁਹਮਗਯਾਨ ਕੌ ਨਿਤਿ ਅੱਭਕਾਸਹਿ । 
ਤਨ ਹੈਤਾ ਲਖਿ ਝੂਠਿ ਬਿਨਾਸਹਿ। ਇਮਿ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੀਨ ਉਪਦੇਸ਼! 
ਅਰਜਨ ਧਾਰਯੋ ਰਿਦੇ ਬਿਸ਼ੇਸ਼॥੮॥ ਵਰਣ ਧਰਮ ਰਣ ਕਰਹੁ ਮਹਾਨੇ । 
ਆਤਮ ਸਾਚ ਕੁੜ ਤਨ ਜਾਨੋਂ। ਦੀਜਹਿ ਦਾਨ ਸੁਕਰਮ"ਕਰੀਜਹਿ । ਤਨ 
ਬਿਨਸਨ ਨਹਿ ਸੈਸਾ ਕੀਜਹਿ ॥੯॥ ਦੇਸ਼,ਕਾਲ,ਵਸਤੂ ਮਿਲ ਤੀਨ। ਤਬ 
ਹਇ ਕਾਯਾਂ ਪ੍ਰਾਨ ਬਿਹੀਨ। ਪੂਰਨ ਬਯ ਕਸਮਾਂ ਸੁ ਆਵਹਿ। ਜਿਸ਼ ਥਲ 
ਦੇਹਿ ਗਿਰਹਿ ਸੋ ਪਾਵਹਿਂ॥੧੦॥ਤ੍੍ਤੀਏ ਜਿਸ ਤੇ ਹੋਵਨਿ ਘਾਤਬਯਾਧਿ 
ਕਿ ਆਯੁਧਾਦਿ ਮਿਲਿ ਜਾਂਤਿ“। ਇਨ ਤੀਨਹੁ ਬਿਨ ਇਕਠੇ ਹੋਇ। 
ਪ੍ਰਾਨ ਹਾਨ ਕਿਮਿ ਨਹਿੰ ਕਿਸ ਜੋਇ” ॥੧੧॥ ਬਿਨ ਤ੍ਰੈ ਮਿਲੋਂ ਕਾਲ ਰਖ-' 
ਵਾਰੋ। ਮਰਤਿ ਨਹੀਂ ਨੀਕੇ ਨਿਰਧਾਰੋ । ਜੇ ਕਰਿ ਜੁੱਧ ਆਨਿ ਕਿਤ ਪਰੈ । 
ਅਲਪ੫ ਕਿ ਬਹਤੇਨਹੀਂ ਬਿਚਰੈ।੧੨॥ਪੀਠ ਨ ਦੇਹਿ ਸਮੁਖਿ ਰਿਪੁ”ਰਹੈ। 
ਨਿਰਭੈ ਸ਼ਸਤ੍੍ ਬਹੈ ਜਸ ਲਹੈ । ਜਗ ਮਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਬ੍ਰਿੰਦ ਪਦਾਰਥ । ਲੋ 
ਸਤਿਸੈਗਤਿ ਲਾਇ ਸਕਾਰਬ॥੧੩॥ਜੇ ਰਣ ਮਹਿੰ ਸਨਮੁਖ ਮ੍ਰਿਤੁ ਪਾਵੈ'। 
ਸ਼ੂਰਗ ਨਿਸੈਸੈ“ਸੂਰ ਸਿਧਾਵੈਇਿਮ ਦੈ ਲੋਕਨਿ ਉੱਜਲ ਆਨਨਿ"। ਕਰਿ 
ਕੱਲਕਾਨ ਏਵ ਨਿਜ ਪ੍ਰਾਨਨਿ” ॥੧੪॥ ਮੱਲੂ ਸ਼ਾਹੀ ਸਠਿ ਉਪਦੇਸ਼ੁ । ਬਰ- 
ਤਣ ਲਾਗਜੋ ਤਥਾ ਹਮੇਸ਼ਵੇਡ ਖਾਇ ਨਿਜ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰ।ਆਤਮ ਤਨ 
ਸੱਤਾਸਤ ਧਾਰੈ'॥੧੫॥ _ ਇਕ ਸਿਖ ਆਯੋ ਨਾਮ ਕਿਦਾਰੀ । ਸਤਿਗੁਰ 
ਆਰੀ ਬਿਨੈ ਉਚਾਰੀ । “ਕਾਮ ਕ਼ੋਧ ਮਹਿ ਜਲਤੋ ਜਗਤ । ਮੋਹਿ ਉਬਾਰਹੁ 
“ਜ੍ਰੇਜ਼ਣ ਕਰਮ। ਦਆਯੂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦਾ । ਜਿਸ ਬਾਵੇ' ਗਿਰਨ' (ਮਰਨਾ) ਹੈ ਚੇਹ ਉਹ ਬਾ . 
ਪਾਪਤਿ ਕਰ ਲੈੱਦਾ ਹੈ । $ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ । “ਦੁੱਖ ਕਿ ਸ਼ਸਤ੍ ਆਦਿਕ ( ਉਹ ) 
ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ੬ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ । “ਸਾਹਮਣੇਂ ਵੈਰੀ ਦੇ । “ਸਾਹਮਣੇ 
ਮਰ ਜਾਵੇ । ੯ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ । “ਮੁਖ ਉੱਜਲੋ । "ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸੱਤ ਤੇ ਤਨ ਨੂੰ ਅਸੱਤ ਨਿਸ਼ਚੇ 

ਕਰੇ । #ਜ ੰਮ ਕਿਸੇ ਢਾ ਕਰਨਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਬ੍ਰਹਮ ਗਜਾਨ ਦਾ 

ਅਭਿ/ਮਾਸ ਜਾਰੀ ਰਖੇ । ਤਦੋਂ ਵਰਣਾੰ ਦੀ ਵੱਡ ਮੁਜਬ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਆਏ ਆਪਣ! 
ਦੌਣ ਮੁਜਬ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਕਵਿ ਜੀ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਕੇਵਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬ੍ਰਹ”' 

ਗਯਨ ਵਿਚ ਰਹੇ। ਅੰਕ ੯ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਿ ;;ਰਾਦ ਲਿਜਤ ਯਾ ਠਿੱਤੇ ਤੋਂ ;,। 
ਆਸ਼੍ਹਮ ਬਰਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਖੰਡਨ ਅੱਗੇ ਅੰਸੂ ੧੩ ਅੰਕ ੧੫; ੧੬; ੨27: “” ਨਵ 

ਜੀ ਅਪ ਹੀ ਵੱਸਦੇ ਹਨ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਹਨ । ਅਟ-' ' 

ਸ਼ਾੜਤਰਾਂ ਦਾ ਮੁਥਾਜ ਨਹੀਂ ਹੂੰਦਾ । ਉਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੁਝੇ ਸੰਪੂਰਨ ਗਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂ੧ 
ਮਾਤਰ ਤੇ ਭਾਵ ਲੋਣ/ ਚਾਹੀਏ __ਤਰੰਪ-ਥੋਰੇ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ | (੧੩੬੦) ਗਾਸਿ ੧। ਅੰਸ ੧੨. 

ਕਰਿ ਲਿਜਿ ਭਗਤ॥੧੬॥ਤ੍ਰਾਸ ਪਾਇ ਮੈ ਸ਼ਰਨਿ ਤਿਹਾਰੀ । ਆਨਿ ਪਰੜੋ 
ਦਿਹੁ ਆਸਰਾਭਾਰੀ”। ਸੁਨਿਕੈ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਤਿਸ ਕਹਯੋ। “ਸਕਲ ਬਿਕਾ- 
ਰਨ ਤੇ ਜਗ ਦਹਯੋ ॥ ੧੭॥ ਜਿਮ ਦੋ ਲਗਜੋ ਮਹਾਂ ਸਭਿ ਬਨ ਕੋ । ਵਾਂਧ 
ਜਾਤਿ ਮ੍ਰਿਗ ਕਰਿ ਬਲ ਤਨ ਕੋ । ਮਹਾਂ ਤਪਤਿ ਤੇ ਸਲਿਤਾ ਮਾਂਹੀ । 
ਜਾਇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਹਿ ਸਖ ਬਹਂ ਪਾਹੀ”॥ ੧੮ ॥ ਤਿਮਿ ਜਗ ਜਲਤਿ ਦੇਖਿ 
ਕਰਿ ਤਯਾਗੇ।ਮਿਲਿ ਸਤਿਸ਼ੈਗਤਿ ਸੇਵਾ ਲਾਗੇ। ਸਫ਼ਲ ਬਿਕਾਰਨਿ ਤਪਤ 
ਬਿਨਾਸ਼ੇ।। ਸੀਤਲਤਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੇ ॥੧੯॥ ਗੁਰਬਾਂਣੀ ਕੌ ਕਰਤਿ 
ਬਿਚਾਰਨਿ।ਗੜਾਨ ਸੀਤ ਲਹਿ ਮੋਹ ਨਿਵਾਰਨਮਸੁਨਿ ਕਰਿ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ 
ਕਿਦਾਰੀ । ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਨਸਿ ਉਰ ਬਹੁ ਨਿਰਧਾਰੀ ॥੨੦॥ ਦੀਪਾ ਅਪਰ 
ਨਰਾਇਣ ਦਾਸਬੂਲੇ ਸਹਿਤ ਆਇ ਗੁਰ ਪਾਸਬੈਦਨ ਕਰਿ ਭਾਖੀ ਅਰ- 
ਦਾਸੁ । ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੁਖ ਦੇਹ ਬਿਨਾਸ਼ੁ! ॥ ੨੧॥ ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਉਪਦੇਸ਼ 
ਬਤਾਯੋ/ਕਰਹ ਭਗਤਿ ਜੇ ਇਮਿ ਉਰ ਭਾਯੋ॥ਕਹਿਨ ਲਗੇ“ਹਮ ਭਗਤਿ 
ਨ ਜਾਨਹਿ। ਕਿਖ਼ ਸਰੂਪ ਕੈਸੇ ਕਰਿ ਠਾਨਹਿੰ” ॥੨੨॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਬਰਨਨ 
ਕੀਨ ਸਿਖਾਈਂ।“ਬ੍ਹਮ ਸਵਲ ਮਾਯਾ ਜਗ ਜਾਈ । ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਕੌ 
ਭਿਨ ਪਾਯੋਂ।ਅਪਨੇ ਮਹਿੰ ਸਭਿ ਜਗ ਭਰਮਾ੧ੋ॥੨੩॥ਬਹੁਰ ਪ੍ਰਤੂਠੇ ਚਤਰ 
ਉਪਾਏ” । ਜਿਨ ਤੇ ਮਿਲਹਿ ਮੋਹਿ ਕਹ ਆਏ। ਇਕ ਬੈਰਾਗ ਜੋਗ ਅਰੁ 
ਗਯਾਨ । ਚਉਥੀ ਉਪਜੀ ਭਗਤਿ ਮਹਾਂਨ ॥੨੪॥ ਗਜਾਨ;ਵਿਰਾਰ/ਜੋਗ; 
ਸ਼ੁਭ ਤੀਨਪੁਰਖ ਰੂਪ'"ਇਨਕੋ ਮਨ ਚੀਨ।ਮਾਯਾ ਲੇ ਇਨ ਕੋ ਭਰਮਾਇ। 
ਬੜੇ ਤਨ ਤੇ ਉਬਰਯੋ ਜਾਇ॥੨੫॥ ਭਗਤਿ ਅਹੈ ਪਤਿੱਬ੍ਰਤਾ ਨਾਰੀ । 
ਇਸ ਪਰ ਨਹਿੰ ਮਾਯਾ ਬਲ੍ਹਭਾਰੀ।ਇਸਤ੍ਰੀ ਕੌ ਛਤ੍ਰੀ ਨ ਕ੍ਰਮਾਵੈਧਰਹਿ 
ਭਬਜਿ ਸਿਸ ਪੂ ਮਿਠਨਵ॥ ੨੬ ॥ ਮਾਯਾ ਨਤਨੀ ਜਕੂਰ ਭਲ ਤੈ '। 
ਸਭਿਨਿ ਕ੍ਰਮਾਇ ਲੋਤਿ ਨਿਜ ਬਲ ਤੇ” । ਸੁਨਿ ਸਿੱਖਨ ਬੂੜੇ ਗੁਰ'"ਵੇਗ 
“ਇਨ ਚਤਰਨਿ ਕੌ ਰੂਪ ਬਡੇਰ ॥੨੭॥ ਕਰਿ ਬਰਨਨਿ ਸੰਭਿ ਦਿਹੁ ਸਮੁ- 
"ਆਸ਼੍ਹਾ। ਤਦਾਵਾ ਅਗਨੀ । । ਬੜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਝਗਿਆਨ ਦੀ ਟੰਢ ਪਾਪਤ ਹੁੱਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੋਰ 
(ਦੀ ਤਪਤ) ਦੂਫ ਹੋ ਜਾੰਦੀ ਹੈ । “ਸਿੱਖਯਾ । ਮਇਆ ਸਬਲ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇ ਨ 
?ਡਿਸ (ਮਾਇਆ) ਨੇ ਨੇ । “ਚਾਰ (ਭਾਵ ਚਾਰ ਸਾਧਨ ਮੁਕਤੀ ਚੇ) । €ਮੈਨੂੰ (ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ) । 
“5ਦੇ ਪੁਲਿੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਰਦ ਹੈਨ, ਮਾਇਆ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਹੈ । "ਛਲ ਕਰਨ ਵਿਚ 
ਮਾਇਆ ਨਟਨੀ ਵਾਂਡੂ ਚਤੁਰ ਹੈ । "ਪੁੱਛਿਆ ਗੁਣ ਜੀ ਤੋ । 

੧ਘਾ:-ਬਲ । 7ਪ:-ਸਕਲ ਵਿਕਾਰ ਨਿਤਾਪੂਤਿ ਨਾਮੇ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਂ੫ ਸੂਰਜ । (੧੩੬੧) ਰਾਸਿ ੧। ਅੱਸੂ ੧੨. 

ਛਾਣ । ਜਿਸ ਤੇ ਹਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁਇ ਜਾਇ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੋ ਬਹੁਰਿ ਨ 
ਪਾਇ । ਅਨਦ ਰੁਪ ਮੰਹੈ ਰਹੈ ' ਸਮਾਇ” ॥੨੮॥ ਤਬਿ ਸ਼ੀ ਅੰਗਦ ਬਹੁਰ 
ਉਚਾਰਾ ।ਪਇਕ ਬਿਰਾਗ ਹੈ ਉੈ ਪ੍ਰਕਾਰਾ' । ਇਕ ਖ਼ਨ ਕੌ ਇਕ ਤਨ ਕੋ 
ਹੋਤਿਬਡਿਭਾਗਨਿ ਕੇ ਕੇ ਰਿਦੈ ਉਢੋਤਿ” ॥੨੯॥ ਸਕਲ ਪਦਾਰਬ ਤਯਾਗਨ 
ਕਰੇ । ਧਨ,ਬਨਿਤਾਂ, ਸਤ ਸਭਿ ਪਰਹਰੈ । ਹਠਿ ਕਰਿ ਬਾਹਰਿ ਕੋਤਜਿ 
ਦੇਤਿਰਹੈ“ ਵਾਸ਼ਨਾ ਰਿਦੈ ਨਿਕੇਂਤਿ॥੩੦॥ ਦੁਸਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਂਕ” ਲੋ ਸਾਰੇ । 
ਬਾਇਸ ਬਿਸ਼ਟਾ ਸਮ ਨਿਰਧਾਰੇ"। ਰਿਦੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਰੋਂ ਹੁੰ ਨ ਧਗੈਸੁਪਨਿ 
ਸਮਾਨ ਜਾਨਿ ਪਰਹਰੈ॥੩੧॥ ਪਾਇ ਪਦਾਰਥ ਪਰਾਲਬਧ ਤੇ। ੌਗਤਿ ਹੈ 
ਪਰ ਮਨ ਨਹਿ ਬੰਧਤੇ'। ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਦਿਸ਼ਿ ਬ੍ਿਤੀ ਲਗਾਵੈਂ । ਬਿਸ਼ਯ 
ਬਾਸ਼ਨਾਤੇ ਉਲਟਾਵੈਂ॥੩੨॥ਤਬਾਜੋਗ। ਭੀਦੋਇ ਪ੍ਰਕਾਗਇਕਤੋ ਕਸ਼ਟਜੋਗ 
ਉਰਧਾਗਿਯਮ;ਨੋਮਾਦਿ ਅਸ਼ਟ ਹੈਂ ਅੰਰ। ਸਕਲ ਕਹੇ ਬਹੁ ਵਧੇ 
ਤਿਤਲੀ 
ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਸਦੀਵ ਬਿਚਾਰੈ । ਜੀਵ ਬ੍ਹਮ ਇਕਤਾ ਨਿਰਧਾਰੈ॥ ੩੪ ॥ 

ਆਤਮ ਬਿਥੈ ਜੁਟੀ ਬ੍ਰਿਤ ਰਹੈ।ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪਰਮ ਜੋਗ ਇਹ ਕਹੈਵਾਸਤਵ” 
ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਕੌ ਜਾਨੈ । ਇਸ ਕੋ ਗਕਾਨੀ ਗਯਾਨ ਬਖਾਨੈ ॥੩੫॥ 
ਭਗਤਿ ਰੂਪ ਸੁਨਿ ਲੋਹੁ । ਕਲੀ ਕਾਲ ਇਹ ਮੁੱਖ ਲਖੇਹੁ" । ਵਾਹਿਗੁਰੂ 

`_ਕੀਜਹਿ ਨਿਜ ਸ੍ਹਾਮੀ। ਸਕਲ ਸ਼ਕਤਿ ਯੁਤਿ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥੩੬॥ ਆਪ 
ਬਨਹਿ ਦਾਰਾ! ਪ੍ਰਭੁ ਕੇਰੀ। ਪਤੀਬਤਾ ਕੀ ਰੀਤਿ ਬਡੇਰੀ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ 
ਸਭਿ ਅਰਪਹਿ! ਪੜਿ ਕੌ । ਕਾਰੈ ਪਰਮ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਿ; ਚਿਤ ਕੌ ॥੩੭॥ 
ਪਤਿ ਰਜਾਇ ਮਹਿ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹੈ।ਬਿਛੁਰੇ/ਨੇਤਿ ਮਿਲਿਬੇ ਕਹੁ ਚਹੈਜਾਵੜ 
ਮਿਲਹਿ ਨ,ਰਚਹਿ ਉਪਾਈ"।ਅਹੈ ਸੁਖਦ ਪਤਿ ਬਿਨ ਦੁਖਦਾਂਈ॥੩੮॥ 
ਦੀਰਘ ਸ਼੍ਰਾਸ ਪਰੀ ਮੁਖ ਪੀਰੀ । ਅੱਸ਼੍ ਬਹਿ, ਧਰਹਿ ਨਹਿ ਧੀਰੀ । 
ਜੋ ਤਿਸ ਪੜਿ ਕੀ ਬਾਤ ਸੁਨਾਵੇ । ਸੇਵਾ ਕੌਰਹਿ ਪ੍ਰੇਮ ਕੋ ਲਾਵੈ।੨੬॥ਪੜਿ 
੧ਦੋਇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ । ”ਪੂਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ₹ਇਸਤੀ । “ਬਾਹਰ ਦੇ (ਪਦਾਰਥ) । “ਟਿਕੀ ਰਹਿੱਢੀ 
ਹੈ। $ਘਰ ਰੂਪੀ ਰਿਦੇ ਵਿਚ । ਬ੍ਹਮਾਂ ਦਾ ਲੋਕ। ਭਾਵ ਕਾਂ ਦੇ _ਫਿਸ਼ਟਾ ਤੁੱਲ ਜਾਣੇ । 
€੯ਮਨ ਕਰਕੇ ਬਧਾਇਮਾਨ ਨਹੀਂ' ਹੂੰਦੇ । “ਯਥਾਰਥ । ੧੧ਜਰ਼ਟ ਜਾਣੋ । "ਜਦ ਤਕ ਲਾਂ 
ਮਿਲੇ ਉਪਾਉ ਕਰੇ । #ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਰਾਂ ਦੱਸ ਆਏ ਹਨ, ਦੇਖੋ 
ਪੂਫਬਾਰਧ ਅਥਜਾਲ ੧੮ । _1ਪਵ=ਸੇ (ਪਿ __3ਪਾ:-ਪਨਾਰੋ ਪਰੰਸੇਸਰ ਕਰਿ। 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੩੬੨) ਰਾਸਿ ੧। ਅੰ] ੧੩, _ 

ਪਰਮੇਸੁਰ ਪ੍ਰੋਮ ਪਛਾਨੈ । ਮਿਲਾਹਿ ਪ੍ਰਿਯਾ ਸੋਂ ਰਲੀਆਂ ਠਾਨੀ । ਤਿਨਕੇ 
ਬਸਿ ਹੁਇ ਫਿਰਹਿ' ਪਿਛਾਰ।ਿਮਿ ਹਰਿਭਗਤਿ ਲੇਹੁ ਉਰ ਧਾਰੀ'॥੪੦॥ 
ਸਨਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਬਾਕ ਸੁਹਾਏ।ਤੀਨਹੁ ਭਗਤਿ ਭਏ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਸਤਿ- 

ਸੈਗਤਿ ਕੀ ਜੇਵਾ ਲਾਗੇ । ਪ੍ਰੋਮ ਪ੍ਰਮੇਸੁਰ ਕੌ ਮਨੁ ਜਾਗੇ॥੪੧॥ ਮੱਲੂ ਸ਼ਾਹੀ 
ਆਦਿਕ ਸਾਰੇ । ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਕੇ ਰਹੇ ਦੁਆਰੇ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਅਮਰਦਾਸ ਢਿਗ 

ਰਹੈਂ । ਕਰਿ ਸਿੱਖੀ ਕੋ ਸ਼ੁਭ ਗਤਿ ਲਹੈਂ॥੪੨॥ਇਨ ਸੇਂ ਮਿਲੋ ਅਪਰ ਸਿੱਖ 
ਹੋਏ।ਸਤਿਗੁਰ ਜਸ ਕੋ ਰਿਦੇ ਪਰੋਏ।ਬਡੇ ਭਾਗ ਜਿਨ ਕੇ ਜਗ ਜਾਗੇਗੁਰ 

ਮਿਲਿ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੇਮ ਮਹਿ ਪਾਗੇ॥੪੩॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਿੰਝੇ ਪਰਮ 
ਚਾਂਸੇ 'ਸਿਖਸਨਿ? ਪ੍ਰਮੈਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਾਦਸ਼ਮੋ ਅਸੂ ॥ ੧੨ ॥ 

੧੩. [ਹਰੀਕੇ ਦਾ ਵੋਧਰੀ, ਖਡੂਰ ਦਾ ਮਦ ਪਾਨੀ ਦੈਧਰੀ ਤੇ ਸਿਖ ਚੌਰ ਪੂਸੈਗ] 

ਦੋਹਰ॥ਏਕ ਬੇਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਗਏ ਗ੍ਰਾਮ ਹਰੀਕੇ! ਥਾਨ। ਪ੍ਰਿਥਮ ਬਾਸ ਤਹਿੰ 
ਕਛ ਕਿਯੋ” ਪਹੁੱਚੇ ਮੇਲੀ ਜਾਨਿ ॥ ੧॥ ਚੌਪਈ ॥ ਡੇਰਾ ਕਰਜੋ ਗ੍ਰਾਮ ਤਿਸ 
ਜਾਇ। ਜਿਨ ਕੇ ਸੈਗ ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਇ । ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ ਮਹਿਮਾ ਨਰ ਬਿਸ- 
ਮਾਏ/ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਗਾਦੀ ਇਨ ਪਾਏ'॥੨॥ਮੇਲੀ ਹੁਤੇ ਮਿਲੇ ਸਭਿ ਆਇ। 
ਕਰਿ ਬੈਦਨ ਬੈਠੇ ਸਮੁਦਾਇ । ਹਤੇ ਹਰੀ ਕੇ ਤਹਿ ਸਰਦਾਰਾ। ਤਿਨ ਭੀ 
ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਸੁਜਸ ਉਦਾਰਾਂ' ॥੩॥ “ਕਰਮਾਂਤਿ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰ ਭਏ । ਪੂਰਬ 
ਬਸਤਿ ਹੁਤੇ%, ਜੋ ਗਏ? । ਮਿਲਨਿ ਹੇਤੁ ਸੋ ਭੀ ਚਲਿ ਆਯੋ । ਸੁਧਿ ਹਿਤ 
'ਮਾਨਵ ਪ੍ਰਥਮ ਪਠਾਯੋ॥੪॥ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਤਿਨ ਕੀ ਗਤਿ ਜਾਨੀ।-ਅਧਿਕ 
ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਬਡ ਮਾਨੀ”- ਯਾਂਤੇ “ਦੇਕ ਪੰਘੂਰਾ” ਲਕਾਵੋ। ਤਿਸ ਬੈਠਨਿ 
ਕੇ ਹੇਤ ਡਸਾਵੋ? ॥ ੫॥ ਦਾਸ ਆਨਿ ਤਤਕਾਲ ਬਿਛਾਵਾ । ਇਤਨੇ ਮਹਿੰ 
ਚਲਿ ਕਰਿ ਸੋ ਆਵਾ । ਕੋਤਿਕ ਸੈਗ ਲੋਕ ਤਹਿ ਆਏ । ਸਭਿਨਿ ਦੇਖਿਕੈ 
ਸੀਸ ਨਿਵਾਏ॥੬॥ ਤਿਨ ਮਹਿ ਮਾਨੀ ਜੋ ਸਰਦਾਗ ਨਹੀਂ ਪੰਘੁਰੇ ਦਿਸ਼ਿ 
ਪਗ ਧਾਰਿ” । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਤਰੇ ਪ੍ਰਖੀਕ'” ਨਿਹਾਰਾਂ -ਤਰੇ ਨ ਬੈਠੇ-ਇਿਮ 
ਜਿਯ ਧਾਰਾ॥” ॥ ਜਾਇ ਸਿਰ੍ਹਾਨੇ ਕੀ ਦਿਸ਼ ਬੈਠਾ । ਸਰਦਾਰੀ ਕੇ ਮਾਨ 

੧ਪਿਆਰੀ ਨਾਲ । “(ਪਰਮੇਸੁਰ) ਫਿਰਦਾ ਹੈ । “ਰਪ ਗਏ । “ਪਹਿਲੇ ਕੁਛ (ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ) 
ਓਥੇ ਵਾਸਾ ਕਰ ਆਏ ਹੇਏ ਸਨ । “ਬੜਾ । ੬ਪਹਿਲੇ ਜੇ ਇੱਬੇ ਵਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। “ ਭਾਵ 
ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ । "ਪੀੜ੍ਹਾ, ਮੁੜ੍ਹਾ । “ਚਰਨ ਨਾ ਰਖੇ । "?ਪਲਘ । 

ਕਪ:=ਮਾਰੈ। ___ਨਾਂਗੇ ਦੀ ਸਰਾਂ (ਮੁਕਤਸਰ) ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹਰੀਕੇ ਪਿੰਡ ਹੈ। . 



ਸ਼ਰੀ ਗੁਰ ਪਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੩੬੩ ) ਰਾਸਿ੧। ੧ ੧੩, _ 

ਘਮੈਠਾਂ । ਮੂਰਖ ਨਹਿੰ ਜਾਨੀ ਬਡਿਆਈ ।-ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ-ਲਖਹਿ ਗਰ- 
ਬਾਈਂ॥੮।ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਿਖਿ ਤੂਸ਼ਨ ਹੀ ਠਾਨੀ/ਮੇਲੀ ਜਾਨਿ ਨ ਕਛੂ ਬਖਾਨੀ। 

ਬੈਠਿ ਘਰੀ ਘਰ ਗਮਨਜੋ ਮੂਢ। ਮਹਿਮਾ ਲਖੀ ਨ ਗੁਨ ਗਨ ਗੁਢ॥੯ ॥ 
ਪੀਛੇ ਸਿੱਖੜਨ ਗੁਰੁ ਸੈਗਿ ਕਹਜੋ । “ਇਹੁ ਤੋਂ ਅਤਿ ਮੂਰਖ ਹੀ ਲਹਮੋ । 

ਉਚਿਤ ਅਵਨਿ ਪਰ ਬੈਠਨਿ ਇਹਾਂਪੁਨ ਨ ਪੰਘੂਰੇ ਕੀਦਿਸ਼ਲਹਾ॥੧੦॥ 
ਬਰਜਤਿ ਬਰਜਤਿ” ਜਾਇ ਸਿਰਾਨੇ । ਬੈਠਯੋ, ਕੁਛ ਨਅਦਾਇਬ' ਜਾਨੋਂ 

ਸੁਨਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ । ਬਾਕ ਬਖਾਨਜੋ ਸਭਿਨਿ ਸੁਨਾਇ। 

੧੧॥ “ਪਲੰਘ ਪੰਘੂਰਾ ਕਛੂ ਨ ਰਹਮੋ।ਅਬਿ ਤੇ ਇਨ ਕੌ ਸਭਿਕਿਛੁ ਦਹ3ੋਂ। 
ਕਰਨਿ ਬਿਅਦਬੀ ਬਡਿਅਨਿ ਕੇਰੀ । ਨਾਸ਼ ਦੇਤਿ ਕਰਿ ਬਡਿਹੁ ਬਡੇਰੀ 

॥੧੨॥੩ਡਿਅਨਿ`ਕੌ ਠਾਨਹਿੰ ਸਨਮਾਨ।ਸੋ ਜਾਨਹੁ ਇਹੁ ਹੋਇ ਮਹਾਨਾ'। 

ਤਬਿ ਤੇ ਘਟਤਿ ਘਫਤਿ ਘਟਿ ਗਏ।ਨ ਹਿੰ ਉਕਸੇ”ਸੁ ਬਿਨਾਸ਼ੀ"ਭਏ॥੧੩॥ 

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰ ਢੇਰਾਂ ਪਾਇ। ਬਹੁਰ ਖਡੂਰ ਬਿਰਾਜੇ ਆਇ । ਸ਼ੀ 
ਅੰਗਦ ਨਿਤ ਬੇ ਪਰਵਾਹ ਨੀਰ ਕਮਲ ਸਮ ਲੋਪ ਨ ਕਾਹਿ॥੧੪॥ ਬੁਰੀ 

ਭੁਲੀ ਕੁਛ ਸੁਨਹਿੰ ਨ ਕਹੈਂ।ਅਪਨੇ ਪਰਚੇ ਮਹਿੰ ਨਿਤ ਰਹੈਂ।ਆਸ਼੍ਹਮ ਬਰਨ 

ਰੀਤਿ ਜੋ ਧਰਿਹੀਂ। ਸੋ ਗੁਰੁ ਸੈਗਤਿ ਕੋ ਨਹਿ ਕਰਿਹੀਂ ॥੧੫॥ ਇਕ 

ਸਮਾਨ ਆਸ਼੍ਮ ਅਰੁ ਧਰਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੇ ਇਨਿ ਤੇ ਨਿਹਭਰਮ'।ਮਾਟੀ ਕੇ 

ਬਾਸਨ ਕੋ ਦੇਖਿਮਿਲਹਿਂ ਨ ਕਰਮ ਜੁ ਕਰਤਿ ਵਿਸ਼ੇਖ'“॥੧੬ਪਪ੍ਰਮਕਗਤਿ 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੇਰੀ। ਉਪਦੇ ਸ਼ਹਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਬਡੇਰੀ। ਲੋਕ ਬੇਦ ਕਲ ਕਰਮ 

ਪ੍ਰਚਾਰਾ । ਕਰਹਿ ਨਹੀਂ ਅਰ ਭੈ ਨਹਿ ਧਾਰਾਂ ॥ ੧੭॥ ਯਾਂਤੇ ਲੋਕ ਸਮੀਪ 
ਨ ਆਵੈਂ।ਦੇਖਿ ਦੂਰ ਤੇ ਸੀਸ.ਨਿਵਾਵੈਂ। ਸੈਗਤਿ ਕਰਹਿੰ ਨ ਬੈਠਹਿੰ ਪਾਸ 
ਸੁਨਹਿ ਨ ਬਚਨ ਭਾਗ ਘਟ ਜਾਸ"॥੧੮॥ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੀਸੈਗਤਿ ਜੇਈ। 

ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੇ ਆਵਹਿ ਤੇਈ । ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸ/ਹੈ ਬਾਂਛਤਿ"ਪਾਵੈਂ। ਬਹੁਰ 
ਆਪਣ ਸਦਨ ਸਿਧਾਵੈਂ ॥ ੧੯॥ ਹੁਤੋ ਚਉਧਰੀ ਤਿਸੀ ਗਿਰਾਉ' । ਭਾਉ 
੧ਨਲ਼ ਆਕੜਿਆ । “ਹੈਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਮਝਿਆ (ਕਿ “ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਹਾਂ” । “ਪੰਘੂੜੇ ਵੱਲ ਨਾ 
ਡਿੱਠੋ ੧ । “ਵਰਜਵਿਆੰ, ਰੋਕਦਿਆਂ । “ਅਦਬ । 5ਦਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ । “ਉੱਚੇ ਨਾ ਰੋਂਏ । 

ਦਗਾਸ਼ । ਦਭਾਵ ਆਸ਼੍ਮ ਅਰ ਧਰਮਾਂ ਤੋ' ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ_ ਨਿਹਭਰਮ ਸਨ। "ਭਾਵ ਕਰਮਕਾਂਡੀ 

ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। "ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਘੱਟ ਹਨ।'ਮਨਇੱਛਤ । _ "ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ 

ਹੈ ਕਿ ਸਰਾਪ ਵਾਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਆਕੇ ਨਹੀਂ_ਕਿਹਾ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਫਲ ਜੋ 

ਮਿਲਣਾ ਹੈ ੧ ਦੇ ।ਮੇਅਆ, ਵਾਹਿਰ ਟੂ ਅਪਣੇ ਦੀ ਬੇਅਦਬ। ਨਹੀਂ ਸਹਾਰਦਾ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੩੬੪ ) ਰਾਸਿ ੧। ਅੰਸੂ ੧੩, 

ਭਗਤਿ ਕੋ ਲਖਹਿ ਨ ਨਾਉਂ । ਨਿਤਾਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤੋ ਮਦਪਾਨੀ" । ਸਭਿ ਕੋ 
_ਬਕਹਿ ਖੋਟਿ ਬਡਿ ਬਾਨੀ ॥੨੦॥ ਮਿਰਗੀ ਰੋਗ ਹੁਤੋ ਤਿਸ ਭਾਰੀ।ਬਯਾ- 
ਕਲ ਕਰਹਿ ਉਠਹਿ ਜਿਸ ਬਾਰੀ । ਏਕ ਦਿਵੜ ਤਿਸ ਕੇ ਮਨ ਆਈ । 
ਸੁਨਿ ਪਿਖਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਬਡਿਆਈ॥ ੨੧ ॥ ਤਬਿ ਸਮੀਪ ਗੁਰ ਕੇ ਚਲਿ 
ਆਯੋ। ਅਪਨੇ ਸਰਬ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਸੁਨਾਲੋ । “ਆਂਪ ਤਪਾ ਜੀ ਪਰਮ ਕ੍ਰਿਪਾਲ । 
ਸਭਿ ਭਾਥਹਿ ਤੁਮ ਸਜਸ ਬਿਸਾਲ॥੨੨॥ਰੋਗ ਅਧਿਕ ਮੇਰੇ ਤਨ ਮਾਂਹੀ । 
ਕਰਹੁ ਕ੍ਰਿਪਾ ਜਿਮ ਇਹੁ ਮਿਟ ਜਾਹੀ । ਤਬਿ ਪ੍ਰਤੀਤ ਉਰ ਮੋਕਹੁ ਆਵੈ । 
ਜਿਮਿ ਇਹੁ ਕੀਰਤਿ ਬ੍ਰਿੰਦ ਸੁਨਾਵੈੱ” ॥੨੩॥ ਸੁਨਿ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਇਹ ਬਾਕ 
ਬਖਾਨਾ । “ਜੇਕਰਿ ਤਯਾਗ ਦੇਹਿ ਮਦਪਾਨਾ । ਮਿਰਗੀ ਬੁਹੁਰ ਨ ਉਠਹਿ 
ਕਦਾਈ । ਤਨ ਅਰੋਗ ਤੇਰੋ ਹੁਇ ਜਾਈ ॥ ੨੪॥ ਜੇ ਆਇਿਸ ਉਲੰਘਹਿੰ 
ਕਿਤ ਕਾਲਾ । ਕਰਹਿ ਪਾਨ ਮਦ,ਹੋਇ ਨ ਫਾਲਾ। ਤਬਿ ਮਿਰਗੀ ਹੋਵਹਿ 
ਤਨ ਆਨਿ । ਜਿਸ ਤੇ ਬਿਨਸ ਜਾਹਿੰ ਤਵ ਪ੍ਰਾਨ” ॥ ੨੫॥ ਸੁਨਿ ਬੈਦਨ 
ਕਰਿ ਸਦਨ ਸਿਧਾਰਾ । ਤਯਾਗ ਦੀਨ ਮਦ ਪਾਨ ਕੁਢਾਰਾ” । ਰੋਗ ਮ੍ਰਿਗੀ 
ਕੌ ਕਯੋ ਬਿਨਾਸਾ। ਸਦਾ ਅਟੋਗੀ ਹੋਇ ਹੁਲਾਸਾ ॥ ੨੬॥ ਚਿਰੈਕਾਲ ਸੁਘ 
ਭੋਗਜੋ ਪੀਨਾ । ਮਨ ਕਠੋਰ ਨਹਿ ਕੀਨ. ਪਤੀਨਾ । ਭੂਲ ਗਯੋ ਜੜ੍ਹ ਗੁਰ 
ਕੇ ਬੈਨਿ । ਪਤਾ ਨਿਹਾਰਿ ਲੀਨ ਭੀ ਨੈਨ" ॥ ੨੭॥ ਇਕ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ“ 
ਘਟਾ ਘੁਮਡਾਈ। ਭਈ ਠੰਢ ਬੂੰਦੈ' ਬਰਖਾਈ। ਚਲਹਿ ਬਾਯੁ ਸੁਖ ਦੇਵਨ 
ਹਾਂਫੀ । ਮਧੁਰ ਮਧੁਰ ਗਰਜਤਿ ਘਣ ਕਾਰੀ£॥ ੨੮ ॥ ਤਬ ਹੀ ਮਦਰਾਂ 
ਲੀਨ ਮੰਗਾਈ । ਉਮਗਜੋ ਰਿਦਾ ਰਹਜੋ ਨਹਿ ਜਾਈ । ਕਰਜੋ ਪਾਨ ਮੁਖ 
ਨਕਲ?” ਮੰਗਾਇਿ । ਘਾਵਤਿ ਝਢਜੋ ਅਮਲ" ਉਰ ਛਾਇ ॥ ੨੯ ॥ 
ਜਾਇ ਅਰੂਢਜੋ ਬਹੁਫ ਅਟਾਰੀ । ਪਿਘਿਨ ਬਹਾਰ ਬਰਖਤੋਂ ਬਾਰੀ"ਗੁਰ 
ਦਿਸ ਉਚੇ ਕਹਜੋ ਪੁਕਾਰ।ਕਫਿ ਮਦਪਾਨ ਭਲੋ ਮਤਵਾਂਰਾ"॥੩੦॥“ਤਪਾ! 
ਹਟਾਯੋ ਹੁਕਮ ਤੁਮਾਫਾ । ਬੂੰਦੈਂ ਬਰਘਤਿ, ਬਡੀ ਬਹਾਫ॥ ਰਹਯੋ ਨ ਜਾਹਿ 

_ ਮੋਹ ਤੇ ਕੈਸੇ। ਪਾਵਤਿ ਅੰਤਿ ਪ੍ਰਮੋਦ ਮੈਂ ਐਸੇ ॥੩੧॥ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਸੁਨਿ 
"ਸ਼ਫਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲਾ । “ਭਾਵ, ਸਿੱਖ ਸਾਂਢੇ ਆਪ ਦਾ ਯਸ ਜਿਵੇ” ਸੁਛਾਉਂਦੇ ਹਨ । <ਸ਼ਫਬੈ 
ਪੀਣ ਦੀ ਘੇਣੀ ਢਾਲ । “ਪੀਆ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਬੀ ਲਿਆ । ਕਾਲੀ । < -ਕਾਲੀ ਘ੨1। 
“ ਨੁਕਲ=ਸ਼ਫਾਂਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ' ਮੂੰਹ ਸੁਆਫਨ ਲਈ ਕੋਈ -ਖਾਣ ਦੀ ਢੀਜ਼ [ਅ--ਨੁਕ੍ਲ]। 
ਸ਼ਾ । ੯ਢੜ੍ਹ ਰਿਆ । "੯ਡਫਸਦੇ ਜਲ ਦੀ ਬਹਾਫ । ""ਮਸਤ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਫੋਜ । (੧੩੬੫) ਰਾਸਿ ੧। ਮੰਸੂ ੧੩. 

ਬਿਕਸੇ ਤਬੈ//ਕਹਜੋ ਸੁਢੇਤ" ਹੋਹੁ ਤੂੰ ਅਬੈ । ਛੁਟਿ ਮਿਰਗੀ ਆਈ ਦਿਸ਼ 
ਤੋਹਿਂੱਜਹੁਕਮ ਹਟਾਵਨਿ ਕੀਨਸ ਮੋਹਿ ॥ ੩੨॥ ਬਾਂਧੀ ਹੁਤੀ ਹੁਕਮ ਕੀ 
'ਏਹੀ । ਹੁਕਮ ਨ ਰਹਜੋ ਫਿਕਹਿ ਕਬਿ ਕੇਹੀ ਤਤਛਿਨ ਉਠੀ” ਚੌਧਰੀ 
ਜਾਇ। ਗਿਰਯੋ ਅਟਾਰੀ ਤੇ ਉਬਲਾਇ” ॥੩੩॥ ਸੀਸ ਧਰਾ ਪਰ!  ਲਾਗਜੋ 
ਜਬੈ । ਫੁਟਯੋ ਨਿਕਸਿ ਮੀੜ£ ' ਤਿਹ ਤਬੈ। ਤਤਛਿਨ ਮਰਜਯੋ ਮੁਗਧ ਦਘ 
ਪਾਇ। ਲਿਯੋ । ਸਬੇਧਨਿ ਦਿਯੋ ਜਲਾਇ ॥ ੩੪ ॥ ਹੋਰਨਾ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋਂ 
ਉਪਹਾਸ” ਕਰੇ ਗਰਬ ਧਰਿ ਮੂਢ ਮਤਿ । ਤਤਛਿਨ ਹੋਹਿ ਬਿਨਾਸ਼ ਪਰਹਿ 
ਨਰਕ ਮਰਿਕੈ ਅਗਤਿ%।੩੫॥ਚੌਪਈ॥ _ਇਕ ਸੇਵਕ ਸੈਗਤਿ ਕੇ ਮਾਂਹਿ। 
ਕਹਯੋ ਨ ਮਾਨਹਿ ਸੇਵਹਿ ਨਾਂਹਿ । ਕਿਸੁ ਕੇ ਕਹੇ ਟਹਿਲ ਨਹਿ ਕਰੇ। 
ਚਢਿਰੈਕਾਲ ਤਿਨ ਅਸ ਬੁਧਿ ਧਰੇ॥੩੬॥-ਜੋ ਗੁਰ ਕਹਹਿ ਕਾਜ ਸੋ ਕਰਿਹੋਂ। 
ਆਨ ਬਾਕ ਕੋ ਕਾਨ ਨ ਧਰਿਹੋਂ-। ਚਿਰੈਕਾਲ ਬੀਤਜੋ ਤਹਿ ਰਹੇ। ਇਕ 
ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਬੁੱਢੇ ਬਚ ਕਹੇ ॥ ੩੭ ॥ “ਗੁਰ ਨੈਗਤਿ ਮਹਿ ਭਲੋ ਰਹਾਵਨਿ । 
ਭਜਨ ਟਹਿਲ ਕਰਿ ਕਾਲ ਬਿਤਾਵਨਿ । ਬੈਠੇ ਦੇਹਿ ਕਾਜ ਕਿਸ ਆਇ। 
ਛੁਹੈ ਨ ਕੋਈ” ਮ੍ਰਿਤੁ ਜਬ ਪਾਇ” ॥ ੩੮ ॥ ਕਹਨਿ ਲਗਜੋ “ਗੁਰ ਬਾਕ 
ਕਹੈ' ਜਿਮਿ। ਟਹਲ ਕਰੋਂ ਤਿਸ ਕਾਲ ਭਲੇ ਤਿਮ । ਕਹਜੋ ਅਪਰ ਕੋ 
ਮਾਣੋ ਨਾਂਹੀ। ਯਹਿ ਨਿਸ਼ਚੈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮਾਂਹੀ? ॥ ੩੯ ॥ ਬਹੁਰ ਤਿਸੇ ਬੀਤਾ 

₹ਦੁਸ਼ਿਆਫ । ਦਡਾਵ ਮਿਢਗੀ ਉਠੀ । ਵਉਲਣ'ਕੇ। ਮਿੱਬ । “ਹਾਸੀ, ਮਖ਼ੌਲ । ੬ਬੇਗਤ । 
?ਡਵ ਦੇਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ' ਛੁੰਹਦਾ । 

#ਹਰੀਕੇ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਅਵੱਗਯ ਤੇ ਖਡੂਰ ਦੇ ਚੇਰੀ ਦੀ ਮਦਪਾਨ ਤੋਂ ਮਿਰਗੀ ਦ। 
ਮੁੜ ਪੈਣਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਡਿਗ ਕੇ ਮਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਦੇ ਦੰਡ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਦੂ ਜੀ ਦੇ ਚਿਤ 
ਕੋਈ ਖੋਭ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਤੇ ਦੈਡ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਫੁਰੀਏਹ ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂਦੇ ਸਦਾ ਅਛੋਤ 
ਸੁਭਾਵ ਦੇ ਵਿਚੇਂਧ ਹਨ । ਇਸੇ ਲਈ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸੇ ਅੰਸੂ ਦੇ ਅੰਕ ੧੧ ਵਿਚ ਕਿਹਾ 
ਹੈ ਕਿ “ਸੂਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ ।” ਤੇ ਹੁਣ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ, "ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ - ਸੁਨਿ ਬਿਕਮੇ 
ਤਬੈ” ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਕੇ ਅੰਸੂ ੨੩ । ਵਿਚ ਜੋ ਤਪੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਕਰਨੀ 
ਦਾ ਫਲ ਤੁਗਾਇਆ ਹੈ ਤਿਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਦਾਸ ਹੋਕੇ ਮੂਹ ਹੀ ਨਹੀਂ 
ਸਨ ਦਿਖਾਲਦੇ ਤੇ ਵਾਕ ਬੀ ਇਹੋ ਕਹੇ ਨੇ:-“ਸਤਿਗੁਰ ਕੌ ਘਰ ਹੈ ਨਿਤ ਨੀਵਾ । ਹੇਨ ਹੈਕਾਰ 
ਬਾਨ ਨਹਿ ਬੀਵਾ ॥” ਦੂਸਰੇ ਇਹ ਅਤਮ ਸੱਤਯਾ ਦੇ ਕੌਤਕ ਹਨ । ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹਟੀ ਸੀ. 
ਹੁਕਮ ਟੁਟਦਿਆਂ ਆ ਗਈ । ਹਫੀਕੇ ਢੋਧਰੀ ਦੀ ਕਥ' ਮਹਿਮਾਂ ਪੂਕਾਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ । 

।ਪ:=ਪਗ । ਰੰਘਾ:-ਸਬੋਧੀ। 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੩੬੬ ) ਰਾਸਿ ੧। ਅੰਸੂ ੧੩. 

ਚਿਰਕਾਲ । ਇਕ ਦਿਨ ਬੋਲਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਨਾਲਿ । ਬਹੁਤ ਦਿਵਸ ਕੋ 
ਮੈਂ ਅਭਿਲਾਖੀ । ਨਿਜ ਮੁਖ ਤੇ ਕਛੁ ਸੇਵ ਨ ਭਾਖੀ? ॥੪੦॥ ਕਰਯੋ ਬਾਕ 
ਤਬ ਬੇਪਰਵਾਹਿ । “ਅਗਨਿ ਜਰਹੁ ਇਹ ਸੇਵਾ ਆਹ? । ਸੁਨਿ ਤਬਿ 
ਗਮਨਜੋ ਬਨ ਕੇ ਮਾਂਹੀ । ਲਕਰੀ ਕੰਗੇ ਬਟੋਰਨਿ" ਤਾਂਹੀ ॥੪੧॥ ਅਗਨਿ 
ਪ੍ਰਜੁਲਤ” ਹੇਰਿ ਕਰਿ ਡਰਜੋ। ਗੁਰ ਬਚ ਪਰਿ ਨਹਿ ਫਿਕ਼ਬੋ ਕਰਯੋਇਕ 
ਤਸਕਰ” ਚੋਗੇ ਕੋ ਮਾਲ । ਲੀਯੇ ਜਾਤ ਆਯੋ ਤਿਸ ਕਾਲ ॥੪੨॥ ਪਿਖਿ 
ਅਚਰਜ ਕੌ ਪੂਛਨ ਕਰਜੋਓਇਹ ਕਯਾ ਕਰਤਿ ਇਹਾਂ ਤੈ ਖਰਜੋਂ ਗੁਰ 
ਕੋ ਬਚ ਮੋ ਕਹੁਤਿਨ ਕਹਜੋ । “-ਜਰੋ ਅਗਨਿ-ਅਬ ਜਾਇ ਨ ਦਹ3੧? 
॥ ੪੩॥ ਤਿਸ ਕੌ ਗਰਬ ਬਿਨਾਸ਼ਨਿ ਹੇਤ । ਬੋਲਯੋ ਤਸਕਰ ਹੋਦਿ ਸੁਚੇਤ। 
“ਮੈਂ ਕਲਮਲ ਕੀਨੇ ਸਮੁਦਾਇ। ਇਹਾਂ ਜਰੇ ਤੇ ਸਭਿ ਮਿਟ ਜਾਇੰ॥੪੪॥ 
ਮੋ ਤੇ ਦਰਬ ਸਰਬ ਅਬ ਲੋਵੋ । ਸ਼੍ਰੀਗੁਰ ਬਾਕ ਮੋਲ ਮੁਝ ਦੇਵੋ । ਸੁਨਿ 
ਕੈ ਧਨ ਲੀਨਸਿ ਲਲਚਾਇ। ਤਬ ਤਸਕਰ ਤਨ ਦੀਨ ਜਲਾਇ ॥੪੫॥ 
ਸੁਰ ਪੁਰਿ" ਤੇ ਬਿਬਾਨ ਚਲਿ ਆਵਾਂ । ਸਾਦਰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਰਤ ਚਢਾਵਾ। 
ਸੁਖ ਅਨੰਤ ਮਹਿ ਜਾਇ ਰਹਜੋ ਹੈ । ਗੁਰ ਬਚ ਤੇ ਅਘ ਦੇਹਿ ਦਹਜੋ ਹੈ॥ 
੪੬॥ਲੋਭ ਧਾਰਿ ਸਿਖ ਗਮਨਜਯੋ ਘਰਕੌ।ਗਹਯੋ ਨਰਨ ਤਿਸ ਲਖਿ ਤਸਕਰ 
ਕੋ? ।ਕੋਟਵਾਰ' ਕੇ ਕਰਯੋ ਅਗਾਰੀ । ਤਿਨ ਦੇਖਤਿ ਹੀ ਗਿਰਾਂ ਉਯਾਰੀ ॥ 
੪੭ ॥ “ਛੀਨ ਲੇਹੁ ਤਿਸ ਕੋ ਸਭਿ ਮਾਲ।ਫਾਂਸੀ ਦੇਹ ਜਾਇ ਤਤਕਾਲ? । 
ਹਕਮ ਮਾਨਿ ਢਾਂਸੀ ਤਿਸ ਦੀਨਾ । ਮੁਰਖ ਮਰਯੋ ਧਰਮ ਤੇ ਹੀਨ ॥੪੮॥ 
ਗੁਰੂ ਬਚਨ ਪਰ ਜਿਹ ਪਰਤੀਤਿ । ਤਿਸਹਿ ਮਿਲਹਿ ਊਚੋ ਪਦ ਨੀਤਿ । 
ਤਜਹਿ ਬਾਕ ਧਰਿ ਲੋਭ ਬਿਸਾਲ॥ ਪਾਵਹਿ ਨਰਕ ਤੁਰਤ ਹੁਇ ਕਾਲਾਂ। 
੪੯॥ ਦੋਹਰਾ ॥ ਗੁਰੂ ਸੈਤ ਤੇ ਲਾਭ ਤਿਹ ਗੁਰਮੁਖ ਦ੍ਰਿੜ ਮਤਿ ਜੋਇ। 
ਮਨਮੁਖ ਢੋਚਲ ਸਿੱਖ ਕੌ ਸਿੱਖੀ ਉਲਟੀ ਹੋਇ ॥੫੦॥ ਮਹਿਮਾ ਸਤਿਗੁਰ 
ਬਚਨ ਕੀ ਦੇਖਹ ਪੁੰਨ ਪ੍ਰਮਾਨ। ਬਿਮੁਖ ਭਯੋ ਸਿਖ ਫਾਂਸ ਤਿਸ ਤਸਕਰ 
ਸੁਰਗ ਮਹਾਨ ॥ ੫੧ ॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੱਥੇ ਪੂਥਮ ਰਾਂਸੇ “ਸਿੱਖ 
ਤਸਕਰਾਂ ਪੂਮੈਗ ਬਰਨਨ ਨਾਮ ਤ੍ਰਂਦ਼ਮੋ ਅੰਸੂ ॥ ੧੩ ॥ 

” ਇਕੱਠੀ । ਜਲਦੀ ਹੋਈ।੩ਢੋਰ । ਸੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। “ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੁਰੀ।੬ਪਾਪੀ ਦੇਗ 
ਕੋਈ ਢੋਰ ਜਾਣ ਕੇ । “ਕੋਤਵਾਲ । ੯ਮੌਤ । “5ਭਾਵ ਪ੍ਰਤੱਖਜ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੩੬੭) ਗਾਸਿ ੧।ਅੰਸੂ ੧੪, 
੧੪. [ਸ਼੍ਹੀ ਗੁਰ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਕਥਾ] 

ਨਿਸਾਨੀ ਛੈਦ॥ ਸੈਗ ਬਾਲਿਕਨਿ ਖੇਲਹੀ' ਨਿਤਿ ਗੁਰੂ ਕ੍ਰਿਪਾਲਾ। ਹਰਖ ਸ਼ੋਕ 
ਨਹਿੰ ਜਿਨਹੁੰ ਕੇ ਇਕਰਸ ਸਭਿ ਕਾਲਾ। ਦੀਨਬੋਧੁ ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਸਿੱਖੀ 
ਬਿਦਤਾਏ । ਜਗੇ ਭਾਗ ਜਿਨ ਨਰਨਿ ਕੇ ਚਰਨੀ ਲਪਟਾਏ ॥ ੧॥ ਕਰੋਂ 
ਨਿਰੂਪਨ ਅਬਿ ਕਥਾ ਭੱਲਯਨ ਕੁਲ ਟੀਕਾ'। ਆਇ ਮਿਲੇ ਜਿਸ ਰੀਤਿ 
ਸੋਂ ਸੇਵਨ ਕਿਯ ਨੀਕਇਕ ਬਾਸੁਰ ਕੇੈਂਗਾਮ ਹੈ ਤਹਿ ਬਸਹਿ ਨਿਕੇਤੇ। 
ਝੇਜੋ ਛੱਤ੍ਰੀਉ ਭਾਗ ਬਡ ਨਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੁ ਚੇਤ ॥ ੨॥ ਭਲੇ ਕਰਮ ਮਹਿ 
ਪੀਤਿ ਉਰ ਭੱਲਕਨ” ਕੁਲ ਮਾਂਹੀ । ਧੈਰਜ ਧਰਮ ਬਿਸ਼ਾਲ ਜਿਹ ਅਵ- 
ਗੁਨ ਚਿਤ ਨਾਂਹੀ। ਤਿਨਕੇ ਸੁਤ ਉਤਪਤਿ ਭਏ ਸ਼੍ਰ ਅਮਰ ਬਡੇਰੇ/ਅਪਰ 
ਭਏ ਪੁਨ ਤੀਨ ਸੁਤ ਹਰਖਤਿ ਭਾ ਹੇਰੇ ॥੩॥ਖੇਤੀ ਕ੍ਰਿਤਿ ਕੋਂ ਸੁਤ ਕਰਹਿ 
ਤੇਜੋ ਸੁਖ ਪਾਵੈਬੈਠਿ ਰਹਹਿ ਸਿਮਰਹਿ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਚਿਤ ਲਾਵੈਂ। ਬੜਾਹ 
ਕਰੇ ਸਭਿ ਸੁਤਨਿ ਕੇ” ਪਿਖਿ ਸਹਿਤ ਸੁਨੂਖਾਂ।ਉਰ ਮਹਿੰ. ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਮੋਦ“ 
ਹੀ ਬਡ ਭਾਗ ਅਦੂਖਾ॥੪॥ਆਪੋ ਅਪਨੇ ਕਾਜ ਮਹਿੰ ਚਾਰਹੁੰ ਸੁਤ ਲਾਰੇ। 
ਬੀਤ ਗਯੋ ਚਿਰ ਕਾਲ ਹੀ ਪੌਤ੍ਰੋ ਪਿਖਿ ਆਗੇ। ਅਮਰਦਾਸ ਨਿਜ ਬਾਸ" 
ਮਹਿ ਚਿਰਕਾਲ ਬਿਤਾਵਾ। ਇਕ ਦਿਨ ਰਿਦੈ ਬਿਚਾਰਿਓ-ਹੁਇ ਬੈਸ 
ਬਿਹਾਵਾ ॥੫॥ ਦੋਹਰਾ ॥ ਕਰਤਿ ਬਨਜ ਵੇਰੋ ਵਿਰਹਿੰ ਧਰਮ ਸਹਿਤ ਕ੍ਰਿਤਿ 
ਠਾਨਿ । ਹੁਇ ਅਦੋਸ਼ ਜਿਮਿ ਜੀਵਕਾ੯ ਨਿਰਬਾਹਤਿ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ॥ ੬ ॥ 
ਨਿਸਾਨੀ ਛੈਢ॥ ਕਰਹਿ ਅਬਹਿ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕੌ ਸੁਖ ਹੁਇ ਪਰਲੋਕੇ। ਨਾਂਹਿਤ 
ਰਾਂਗ ਰੁ ਦਰਸ ਮਹਿ ਲਹਿੰ ਹਰਖ ਰੁ ਸ਼ੋਕ" । ਦੇਯ ਦਮਾਮਾ ਆਨਿ 
ਜਮ ਕਛੁ ਹ੍ਰੈ ਨ ਉਪਾਈ । ਪਛੁਤਾਵਹਿੰ ਨਿਜ ਸਿਰ ਧੁਨਹਿੰ ਬਯ ਬਾਦ” 
ਬਿਤਾਈ ॥੭॥ ਤੀਰਥ ਕੈ ਤਪਸ ਕਰਹਿ ਅਬ ਸਮੋ ਹਮਾਰਾ । ਤਰੁਨ” 
ਅਵਸਥਾ ਇਹ ਬਨਹਿ, ਬਿਧ ਤਨ ਬਲ ਹਾਰਾ-। ਇਤਯਾਦਿਕ ਤਰ- 
ਕਤਿ"” ਰਿਦੈ ਪੁਨ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕੀਨ।-ਸੇਵਨਿ ਗੈਗਾ ਕੌ ਕਰਹਿੰ ਕਲਿ ਮਹਿੰ. 
ਅਘ ਛੀਨਾ॥੮॥ਖਸ਼ਟ ਮਾਸ ਕੌ ਪਰਨ ਕਰਯੋ ਬਾਹਨ ਬਿਠੁ ਚਾਲੇ"“। ਸੁਰ- 
੧ੈਭਾਵ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ । ̀ ਸਿਮਰਦੇ । ₹ਡੱਲੋ, ਖੌਤ੍ਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਜਾਤ ਹੈ । “ਸਪੁੰਤਰਾ 
ਦੇ । “ਨੂੰਹਾਂ ਦੇ । ੬ਅਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । “ਦੁਖਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ । “ਘਰ । ਜਿਵੇ“ ੫ਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 
ਰੋਜ਼ੀ ਤੁਰੇ । "“ਮਿੱਤ੍ਰਾਈ ਅਰ ਵੇਰ । ""ਪ੍ਰਸੈਨਤ ਤੇ ਅਫਸੋਸ! "ਵਿਅਰਥ ਆਯੂ ਗੁਆਈ । 
'ਥਜਵਾਨੀ । "ਦਲੀਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ । "“ਸਵਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਭਾਵ ਪੈਦਲ ਜਾਵੇ । 

ਨ ਸ੍ਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਤੋਂ ਪੰਜ ਛੇ ਮੀਲ ਤੇ ਹੈ । _1ਪਾ:=ਖੌਤ੍ਰੀ। _ ਤਪਾਦ੍ਰੈਖ। 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੩੬੮ ) ਰਾਸਿ ੧। ਅੰਸੂ ੧9, 

ਸਰਿ" ਨੀਰ ਸ਼ਨਾਨਹੀ ਧਰਿ ਹਰਘ ਬਿਸਾਲੇ'। ਰਿਦੇ ਕਾਮਨਾ ਹੀਨ ਹੁਇ 
ਬਿਤ ਤੀਰਾ । ਚੇਦਨ ਚਰਚਤਿ” ਕਸਮ” ਗਨ 'ਅਅਰਪਹਿੰ ਉਰ 

॥ ੯॥ ਦੇਵਹਿੰ ਧੂਪ ਸੁ ਨੰਮ੍ਰਿ ਹੁਇ ਜਲ ਡਾਲਿ ਪਤਾਸੇ । ਬਰਤ 
ਕਰਹਿਂ ਤਿਸ । ਕਲ“ ਪਰ ਰਹਿ ਕਰ ਉਪਵਾਸੇ“। ਅਧਿਕ ਭਾਉ ਧਰਿ 
ਜਾਤਿ ਹੈਂ ਜੈਕਾਰ ਉਚਾਰੇ । ਇਸੀ ਰੀਤਿ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੀ ਬਹੁਬਾਰ 
ਖਧਾਹੇ? ॥ ੧੦ ॥ ਚੌਪਈ ॥ ਅਤਿ ਪਵਿੱਤਰ ਜਾਤਾ ਕੋ ਕਰੈ । ਸਰਬ ਬਿਕਾਰ 
ਰਿਦੈ ਪਰਿਹਰੈ' । ਕਾਮ ਨ ਕ੍ਰੋਧ ਨ ਲੋਭ ਨ ਧਾਰੈਂ । ਸੁਚ ਸੈਜਮ ਕੇ ਸਾਥ 
ਸਿਯਾਰੈ ॥੧੧॥ ਘਸ਼ਟ ਮਾਸ ਬੀਤੇ ਜਬਿ ਜਾਵੈ'। ਗ੍ਰਹਿ ਭੀ ਬੈਠੇ ਸੁਰ- 
ਸਰਿ ਧਜਾਵੈਂ । ਉਨਬਿੰਸਤੀ ਬਾਰ” ਗਏ ਜਥਿ । ਦੋਹ ਜਰਜਰੀ ਭੂਤ 
ਭਈ ਤਬਿ॥੧੨॥ਚਲਹਿੰ ਚਰਨ”"ਸਿਮਰਨ ਕੋ ਕਰਿਤੇ। ਉਚੇ ਜਯ ਜਯ- 
ਕਾਰ ਉਚਰਿਤੇ । ਬਹੁਰ ਬੀਸਵੀ' ਬਾਰਿ ਪਧਾਰੇ । ਮਿਹੜਾ”” ਗ੍ਰਾਮਿਕ ਪੰਘ 
'ਮੜਾਰੇ।੧੩॥ਬਸਹਿ ਬਿੱਪ੍ਰ ਇਕ ਤਹਿ ਅਵਿਦਾੜਿ"ਹੁਤੋ ਸਾਰਸੁਤ ਭੈਬੀ 
ਜਾਤਿ'।ਦੁਰਗ ਨਾਮ ਭਨਹਿੰ ਤਿਸ ਕੇਰ। ਕਗਹਿ ਜਾਤਰੀ ਤਹਾਂ ਬਸੇਰ॥ 
੧੪॥ਆਵਤਿ ਜਾਤਿ ਪਾਇ ਬਿਸਰਾਮਾ। ਸਾਦਰ ਕਰਹਿ ਉਤਾਰਨ ਧਾਮਾ" 
ਤਹਾਂ ਗਏ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰ ਸੁਜਾਨਾਂ । ਪੰਥ ਤਪਤ ਭਾਨੂਜ ਮੱਧਕਾਨਾ'॥੧੫॥ 
ਬਿਰੇ'੬ ਦੁਪਹਿਰਾ ਹੇਤ ਬਿਤਾਵਨਿ । ਪੋਢਿ ਰਹੇ ਜਿਨ ਕੀਰਤਿ ਪਾਵਨ । 
ਬਿੱਦਯਾ ਪਠਜੋ ਸੁ ਬਿੱਪ੍ਹ ਬਿਸ਼ੇਖ਼ਾ । ਸਾਮੁੰਦਿ੍ਕ'” ਭੀ ਤਿਸਨੇ ਦੇਖਾ ॥੧੬॥ 
ਸੁੰਦਰ ਪਦ ਅਰਬਿੰਦ ਨਿਹਾਰ”' । ਜਿਨਕੇ ਹੁਤੋ1 ਸੁ ਪਦਮ ਅਕਾਰਾ”1 

੧ਰੋਗਾ 1 ੨ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਕੇ ਨ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਫਿੜਕਦੇ ਹਨ । “ਫੁੱਲ । “ਕੇਢੇ । #ਨਿਰਾਹਾਰ । 
“ਕਈ ਵੇਰ ਗਏ । ੯ਉਨੀਵੀ' ਵਾਰ । ਦਭਾਵ ਬ੍ਰਿੱਧ। "“ਪੈਰੀਂ ਤੁਰਕੇ ਜਾਣ । ੧੧ਇਗ ਪਿੰਡ 
ਦਾ ਨਾਮ । "ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ; ਮਸ਼ਾਟੂਰ । "'ੌਲਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਇਕ ਗੌੜ੍ਰ; ਮੈਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 
ਵੱਟੇ ਸਰਸ਼ੂਤੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਦੇ ਵਸਦੇ ਸਨ ਸੋ ਸਾਰਸ਼ਹਤ । "ਘਰ ਉਤਰਾਂ ਦੇਵੇ । 
"ਪਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਦੇ ਸੁਰਜ ਦੀ ਧੁੱਪ ਕਰਕੇ ਰਾਹ ਤ੫ ਰਿਹ ਸੀ । ੧੬ਟਿਕੇ। “?ਸਰੀਰ ਦੇ ਚਿਨ੍ਹੀਂ ਡੱ 
ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸ਼ੁਕ ਅਸ਼ੁਭ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਵਿਦਗਾ । "੯ਚਰਨ _ਕਮਲ ਤੱਕਿਆ। 
"ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ (ਦਰਨਾਂ ਵਿੱਚ) ਕਵਲ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸੀ । 

ਰਾ -ਖੈਵਹਿ। ਧੁਖਵਹਿ । 
₹ਸ਼੍ੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ੌਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ_ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਦੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 

-੨ ਹਥ ਵਿਚ ਭੀ ਕੰਵਲ ਦ: ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਯਥ/-“ਬਫਿਜੁ ਕਰਿ ਦਾਹਿਣੈ 
[ਬਾਕੀ ਟੂਕ ਦੇਖੋ ਅਗਲੇ ਪੰਨੇ ਦ ੮੩[ਛੁਰਡ” 



__ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੩੬੯) ਰਾਸ਼ਿ ੧ । ਅੱਸੂ ੧੪. 

ਪਿਖਕੋ ਦੂਰ ਤੋਂ ਪੁਨ ਢਿਗ ਆਯੋ । ਨੀਕੀ ਰੀਤਿ ਬਹੁਰ ਦਰਸਾਯੋ॥੨੭ ॥ 
ਵਿਦੇ ਬਿਚਾਰਹਿ ਤਰਕ" ਅਨੇਕਾ -ਇਹ ਉੱਤਮ ਲੱਛਨ ਪਗ ਏਕਾ । 
ਸ੍ਰੀਪਤਿ ਬਿਜ਼ਨੁ ਭਏ ਅਵਤਾਰਾ' । ਕਿਧੋਂ' ਚੱਕਵਰਤੀ ਨ੍ਰਿਪ ਭਾਰਾ ॥੧੮॥ 
ਇਨ ਦੋਇਨ ਬਿਨ ਅਪਰ ਨ ਕੋਉ । ਪਦਮ ਕੇਘ ਇਮਿ ਧਾਰਹਿ ਦੋਉ-। 
ਧੋਂਢੇ ਸੁਪਤ ਰਹੇ ਤਹਿ ਜਾਵਦਿ । ਰਹਜੋ ਬਿਚਾਰਤਿ ਦਿਜਬਰ ਤਾਵਦਿ ॥ 
੧੯॥ ਨਿਸਾਨੀ ੬੮ ॥ ਜਾਗਿ ਉਠੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰ ਜੀ 'ਚਲਿਬੇ£ ਕਰਿ ਤਯਾਰੀ। 
ਬਿੱਪ੍ਰ ਨਿਕਟ ਬੈਠਤਿ ਭਯੋ ਜੋ ਦੇਖਤਿ ਹਿਤ ਥਾਰੀ।ਲਗੇ ਦੇਨਿ ਤਬ ਦੱਛਨਾਂ 
'ਦਿਜ ਜੂ ਇਹ ਲੀਜੈ। ਸਾਧ ਸਾਧ ਤੁਝ ਕੋ ਅਹੈ ਇਮਿ ਹੀ ਨਿਤਿ ਕੀਜੇ ॥ 
੨੦॥ ਉਤਰਹਿੰ ਸੈਗੀ ਗੈਗ ਕੇ ਪਾਵੈਂ ਬਿਸਰਾਮਾ। ਪਾਵਨ ਕੋ ਪਾਵਨ 
ਕਫਹਿ ਪਾਵਨ ਹੁਇ ਧਾਮਾਬਿੱਪ੍ਰ ਦੀਨਬਨਿ ਬਿਨੈ ਭਨਿਓਮੈਂ ਅਥਿ ਨਹਿ 
ਹੋਊ ਜੱਥੇ ਸਮੰਥ ਹੋਰ ਮਹਾਂ ਤਬਿ ਲੇਨਿ ਕਰੇਊਂ॥੨੧॥ਅਬਿ ਮੁੜ ਸੋਂ 

ਬਾਂਛਤ ਹਮ ਦੈ ਹੈਂ-। ਤਬਿ ਚੇਤਹੁ ਇਸ ਸਮੈਂ ਕੌ ਹਮ 
ਗਨ ਮਿਹ. ਗਨ ਸੀ ਅਮਰ ਬਾਨ ਐਸ ਤਵ ਜਾਨੀ । ਕੈਸੇ 
ਐਸ਼੍ਰਜ ਹੋਇ ਹੈ ਕਰਿ ਸਕਲ ਬਖਾਨੀ” ॥੨੨॥ ਦਿਜ ਭਾਖਜੋ “ਤੁਮ ਪਦ 
ਪਦਮ ਪਦਮਾਪਤਿ ਜੈਸੇ” । ਅਤਿ ਉੱਤਮ ਲੱਛਨ ਇਹੀ ਢਲ ਭਯੋ ਨ 
ਕੈਸੇ। ਤਉ ਅਗਾਰੀ ਹੋਹਿਗੋ,ਪ੍ਰਭੁ ਜੋਤਿ ਮਿਲੈਹੈਫੱਕਵਰਤਿ ਰਾਜਾ ਕਿਥੋਂ 
ਕਿ ਸੀਲ ਬਨ ਜਤ ਨ ਮਮ ਕਰਤਾ ਨਿੰਜਰ ਕਰਿ ਲੀਜੈ। 
ਐਸ਼ੂਰਜ ਹੋਇ ਤ ਜਾਚਿਹੌਂਦੈਂਤਬਹੂੰ ਤੁਮ ਦੀਜੈ।ਸਨਿ ਪ੍ਰਸੈਨ ਢਿਤ ਅਤਿ 

੧ਦਲੀਲਾਂ ੧ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੈਨ ਏਹ । “ਚਲਣੇ । ਡੇਟ । “ਢਫਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਕਰਦੇ 
ਹਨ ( (ਯਾਤੀ ਤੱਤੇ) ਪਵਿਤ੍ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਘਰ (ਤੁਸਾਡਾ) । ੬ਬੇਠਤੀ ਕੀਤੀ । ?ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵਰਗਾ 

ਕਮਲ (ਚਿੰਨ੍ਹ) ਤੁ ਤੁਸਾਂਡੇ ਚਰਨੀ ਵਿਚ ਹੈ । #ਪਾ:=ਤਬ ਹੀ ਚਹੇਂ । 
"ਇ [ਪਿਛਲੇ ਪੰਨ ̀ ਦੀ ਬਾਕੀ ਤੁ 

ਸਿਧਿ ਸਨਮੁਖ ਮੁਖੁ ਜੋਵੈਂ ॥ ਨ₹ %੧ 5) ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਚਮ _ਸਤਿਗੁਨੂ ਜੀ ਭੀ 
ਉਢਾਰਦੇ ਹਨ “ਮੇਰੇ ਹਾਥਿ _ਪਦਮੁ _ਆਗਨਿ 'ਸੁਘ ਬਾਸਨ। ॥ [ਵੁਨਹੇ ਮ: ੫] 

ਇਥੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਭੀ ਪਦ:- ਕਿਹ/ ਹੈ ਸੋ ਪੁਤੀਤ ਹੈਂਦ। ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 
ਸਵਲ ਸ਼ਰੀਰ ਵਿਚ ਦੋਨੋ” ਥੀਂ ਪਦਮ ਸੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਆਪ ਗੁਰ 'ਅਵਤਾਰ ਹੈਨ । ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ 
ਜੀ ਦੇ ਕੇਵਲ ਚਫਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪਦਮ ਸੀ ਯਥ।-“ਚਰਣ ਕਮਲ ਵਿਚ ਪਦਮ ਹੈ ਬਿਲਮਿਲ 

ਬਲਕੇ ਵਾਂਗੀ ਤਾਂਫੇ [ਚਾਰ ਭਾ: ਕੁ: ੧੦=੨ੜ] 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਫ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੩੭੦ ) ਰਾਸਿ ੧ ।ਅੰਸੂ ੧੪, 

ਭਏ, “ਹੋਵਹੁ ਬਚ ਸਾਚਾ । ਮਿਲਹੁ ਹਮੇਂ ਤਬਿ ਆਨਿਕੈ ਲਿਹੁ ਜੋਂ ਕਰਿ 
ਚਾਚਾ! ॥ ੨੪॥ ਕਹਿ ਦਿਜ ਸੋਂ ਮਾਰਗ ਚਲੇ ਆਵਨਿ ਕੋ ਧਾਮਾ। ਇਕ 
ਬ੍ਹਮਚਾਰੀ ਬੇਸ ਮਹਿ ਜਿਹ ਮਤਿ ਅਭਿਰਾਮਾ। ਮਿਲਰੋ ਸੈਗ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰ ਕੇ 
ਕਿਯ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ।ਚਲਤਿ ਪੰਥ ਸ਼ੁਕ ਕਥਾ ਪੂਤੁ ਬਹੁ ਭਾਂਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ 
॥ ੨੫॥ ਸਰਬ ਦਿਵਸ ਸ਼ੈਂਗੀ ਰਹੇ ਉਤਰੇ ਇਕ ਥਾਨਾ । ਗਮਨੇ ਬਹੁਰ 
ਪ੍ਰਭਾਤਿ ਕੌ ਹਿਤ ਦਹੂੰਅਨਿਦਂ ਠਾਨ।ਜਾਵਦਿ ਆਏ ਸਦਨ ਨਿਜ ਤਾਵਦਿ 
ਰਹਿ ਸੈਂਗਾ' । ਖਾਨ ਪਾਨ ਇਕਠੋ ਕਰਹਿ ਸਿਮਰਤਿ ਉਰ ਗੈਗਾਂ ॥ ੨੬ ॥ 
ਘਰ ਅਪਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰ ਜੂ ਆਨਜੋ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ। ਸਾਦਰ ਖਾਨ ਰੁ ਪਾਨ ਕੋ 
ਦੀਨਸਿ ਹਿਤ ਧਾਰੀ। ਭਈ ਨਿਸਾਂ ਹਿਤ ਸੈਨ ਕੇ ਉਪਰ ਆਰੁਵੇ। ਕਰਹਿ 
ਪਰਸਪਰ ਬਾਰਤਾ ਅੰਤਰਗਤਿ ਗੂਵੇ” ॥੨੭॥ ਕਿਸ ਪ੍ਰਸੈਗ ਪਰ ਬਾਰਤਾਂ 
ਬੋਲਯੋ ਬ੍ਹਮ ਚਾਰੀ।“ਗਰੂ ਤੁਮਾਰੋ ਕਵਨਹੈ ਕਿਮ ਦੀਖਯਾਧਾਰੀ"ਮਸੁਨਿ 
ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰ ਬਖਾਨਿਓ ਗੁਰੁ ਮੋਹਿ ਨ ਪਾਯੋ। ਖੋਜ ਰਹਜੋ ਅਭਿਲਾਖ ਸੌਂ ਕੋ 
ਦ੍੍ਸ਼ਟਿ ਨ ਆਯੋ ॥੨੮॥ਨਹਿ ਦੀਖਕਾ ਕਿਸ ਕੀ ਲਈ.ਮੈਂ' ਕਰੀ ਨ ਸੇਵ। 
ਅਬਿ ਲਗ ਬਾਂਛਤ ਹੋਂ ਰਿਦੈ ਕਰਿਹੋਂ ਗੁਰ ਦੇਵਾ” । ਸਨਤਿ ਦੁਖਯੋ ਅਤਿ 
ਚਿਤ ਬਿਖੈ, ਬੋਲਯੋ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ । “ਤਪ ਤੀਰਥ ਬ੍ਰਤਿ ਘਾਲ ਬਡ ਭੀ 
ਬਿਫਲ” ਹਮਾਰੀ॥੨੯॥ਮਹਾਂ ਸ਼੍ਰਮਤਿ“ਹਇ ਮੈਂ ਕਰੇ ਸਭਿ ਬਾਦਿ ਗਵਾਏ। 
ਭਯੋ ਅਚਾਨਕ ਸਾਥ ਤੁਮ” ਇਮਿ ਕਹਿ ਪਛੁਤਾਏ । “ਠਿਗੁਰੇ ਕੋ ਸੈਗੀ 
ਭਯੋ ਕਿਯ ਖਾਨ ਰੁ ਪਾਨਾ। ਪੁੰਨ ਅਕਾਰਬ ਸਭਿ ਭਏ,ਮੁਝ ਚਿੰਤ ਮਹਾਂਨਾ 
ਕੂ ੩੦॥ ਬਿਰਿੱਧ ਹੋਤਿ ਲੋ ਇਮ ਰਹੇਂ ਨਹਿ ਗੁਰੂ ਬਨਾਯੋ ! । ਮਹਾਂ ਕਰਮ 
ਟਾ ਕਿਯੋ ਮਨਮਤਿ ਬਿਰਮਾਯੋ” । ਚਿਤ ਮਹਿ ਅਤਿ ਰਿਸ ਕਰਤਿ ਹੀ 
ਉਠ ਮਾਰਗ ਲੀਨਾ । ਅਮਰਦਾਸ ਪਸ਼ਚਾਤਿ ਤਿਸ ਪਛੁਤਾਵਨਿ ਕੀਨਾ 
॥੩੧॥ ਅਪਰ ਸਰਬ ਹੀ ਸੁਧ ਗਈ ਇਕ ਹੀ ਲਿਵਲਾਗੀ ।-ਗੁਰੁ ਮਿਲਹਿੰ 
ਕਰਿ ਲੋਇ ਹੋਂ-ਇੱਛਾ ਬਹੁ ਜਾਗੀ । ਪ੍ਰਭੁ ਆਗੇ ਬਿਨਤੀ ਕਰੀ “ਪੂਰਹੁ 
ਮਮ ਆਸਾ। ਦੀਨਬੈਧੁ ਹਰ ਦਯਾਨਿਧਿ ਲਖਿ ਦਾਸਨ ਦਾਸਾ ॥ ੩੨॥ 
ਰਾਂਵਰ ਕੇ ਪਦ ਪਦਮ ਤੇ ਨਿਕਸੀ ਸ਼ੁਭ ਗੰਗਾ । ਸੇਵੀ ਮੈ ਬਹੁ ਕਾਲ 

"ਭਾਵ ਘਰ ਪਹੈਚਦੇ ਤਕ ਨਾਲ ਰਿਹ । ੨ ਕਾਰ, ੧ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੜਆਂ ਗੱਲਾਂ। 5੩ ਕਿਵੇ” 
੨ ਨਿਰਮਾ ) ? ਏਚਿਅਤਬ ! '- .:”? :₹ ੧੧ :ਨੋਨ ਜ਼ਿਹ 1 

“੫ "ਦੂ? 1 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੩੭੧) ਰਾਸਿ ੧। ਅੰਸੂ ੧੪. 

ਲਗ! ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਉਮੰਗਾ। ਅਬਿ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਝ ਕੋ ਮਿਲੋ ਸਭਿ_ਹੂੰ ਫਲ 
ਪਾਉ।ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਰਬ ਕੇ, ਕਹਿ ਕਿਸਹਿ ਸੁਨਾਉਂ॥੩੩॥ ਚਿੰਤਾ ਚਿਤ 
ਤੇ ਦੀਨ ਹੁਇ ਬਿਨਤੀ ਬਹੁ ਭਾਖੇ । ਦਿਵਸ ਨ ਬੀਤੇ ਦਖਦ ਬਹੁ ਉਰ 
ਗੁਰੁ ਅਭਿਲਾਖੇ । ਰੈਗਾ ਰਿਦੇ ਅਰਾਧਤਂ' “ਹੇ ਭੀਸ਼ਮ ਮਾਤਾ" 1। ਉੱਤਮ 
ਤੀਰਥ ਸਭਿਠਿਮਹਿੰ ਬਾਂਛਤ ਕੀ ਦਾਤਾਂ॥੨੪॥ਬ੍ਹਮਲੋਕ ਤੇ ਜਤਨਕਰਿ 
ਭਾਗੀਰਥ ਆਨੀ”। ਸਾਠ ਹਜ਼ਾਰ ਉਧਾਰ ਕਰਿ ਇਹ ਕਥਾ ਮਹਾਂਨੀ।ਸੁਰ- 
ਮਾਨ; ਹਾਨੀ ਅਘਨਿ; ਜਾਨੀ ਤ੍ਹਿ ਲੋਕਾ”। ਸੁਖਦਾਨੀ;ਰਾਨੀ ਜਗਤਿ, 
ਡੁਵ ਬੇਗ ਅਰੋਕਾਂ“॥੩੫॥ਕਰਹ ਸਵਲ ਮਮ ਕਾਮਨਾ ਗੁਰੁ ਦੇਹੁ ਮਿਲਾਈ। 
ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਿਨਤੀ ਭਨਹਿ ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਬਡਿਆਈ । ਨਿਸਾ ਬਿਤੀ ਦਿਨ 
ਆਗਲੋਂ ਦੁਖ ਸਾਥ ਬਿਤਾਵ॥ਖਾਨ ਪਾਨ ਕੁਛ ਨਹਿ ਰੁਚੀ ਬੈਰਾਗ ਉਪਾਵਾ 
॥ ੩੬॥ ਬਹੁਰ ਭਈ ਜਬਿ ਜਾਮਨੀ ਸੋਚਤਿ ਚਿਤ ਜਾਗਾ। ਲਿਵ 
ਲਾਗਹਿ ਨਹਿੰ ਨੀਂਦ ਹੁਇ ਜਿਨ ਮਨ ਅਨੁਰਾਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੁਰ- 
'ਸੁਰੀ ਪਰਸੈਸਤਿ£ ਦੋਊ । ਬਿਨੈ ਭਨਤਿ ਮਨ ਦੀਨ ਬਨਿ ਗੁਨ ਗਨ 
ਗਿਠਿ ਸੋਉ” ॥ ੩੭ ॥ ਨਾਉਂ ਥਾਉਂ ਬਿਨ ਰੁਪ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਧਜਾਵੈ । 
€ਪੂਰਹੁ ਮੇਰੀ ਆਸ ਕੋ ਐਸੇ ਉਰ ਭਾਵੇ । ਸਰਬ ਬਾਨ ਸਭਿ ਕਾਲ ਮਹਿ 
ਸੱਡਗੁਰ ਹੈ ਬਜਾਪੇ । ਬਿਨਤੀ ਸੁਨਿਕੋ ਸ਼ੋਨ ਸੈਂ ਦਿਹੁ ਦਰਸ਼ਨ ਆਪੇ ॥ 
੩੮॥ ਮੈ ਪਰਖਨ ਜਾਨਹੁ ਨਹੀਂ ਗੁਰ ਪੂਰਨ ਕੇਹੂ"। ਅਪਨੋ ,ਬਿਰਦ 
ਪਛਾਨਿ ਕੈ ਨਿਜ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਹੂ” । ਇਮਿ ਇਕ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਰਿਦੈ ਤਜਿ 
ਕਾਰਜ ਆਨ।ਖਾਨ ਪਾਨ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦ੍ਰਗਿਨੀਰ ਚਲਾਨਾ॥੩੯॥ਦੀਰਘ 
ਸ੍ਹਰਾਸ ਉਸਾਰਤੋ੯ ਇਕ ਤੋਂ ਬਿਰਧ ਦੇਹੀ । ਗੈਗਾ ਆਵਤਡਿ ਜਾਤ ਮਗ 
ਬਲ ਬਿਠਾ ਅਛੇਹੀ'” । ਪ੍ਰੰਮ ਅਧਿਕ ਚਿੰਤਾ ਬਹੁਤ ਉਰ ਮਹਿਦ 
₹ਰੋਗ' ਦਾ ਇਕ ਨਾਮ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਸਾਂਤਨੁ ਤੋਂ ਰੀਗਾ ਦੇ ਪੇਟ ਭੀਸ਼ਮ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ । 
ਕਤਵ ਮਨ ਮੰਰ ਮੁਗਦ ਦੀ ਦਡੀ ਹੈ ਤੂੰ। “ਕਥਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜਵੰਸ) ਰਾਂਜਾ ਢਲੀਪ ਦੇ' ਪੁੰਤ੍ਰ 
ਭਗੀਰਥ ਨੇ ਤਪੱਸਜਾ ਕਰਕੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਉਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਗੀਗ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ ਅੰਦੀ ਸੀ । 
੫ ਦੇਵਤਿਆ ਦੀ ਮੰਨੀ ਹੋਈ, ਨ।ਸ਼ ਕਰਤਾ ੫੫ ਦੀ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਖੇ ਜਣੀ ਹੋਈ । 
ਵੇਗ ਪੂਵਾਹ ਟੋਕਿਆ ਨਹੀਂ” ਜਾਂਦਾ । ੬ਉਸਤਤਿ ਕਰਦੇ ਹਨ । “ਸਾਹੇ ਗੁਣ ਗਿਣਕੇ । “ਕੋਣ 
ਹੈ। ₹ਲੈਮੇ ਸਾਹ ਭਰਕੇ । "”ਨਿਦਤਰ । 

ਨਵ ੩/ਫ' ਆਦਿ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਪਰਹਲੇ ਖਿਆਨਾਂ ਅਨਸਾਰ ਹਨ, ਜਦੇ' ਅਜ 
ਸਡਿਗੁਰੁ ਅੰਗਦ ਦਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਨੂੰ ਪੂਪ[੨ ਨਹੀਂ . ਨ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੁਰੋਜ । ( ੧੩੭੨) ਰਾਸਿ ੧। ਅੰਸੂ ੧੫. 

ਬਿਸੂਰਾ'। “ਕੈ ਮਰਿਹੋਂ ਕੈ ਮਿਲਹਿ ਅਬਿ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ॥੪੦॥ ਧਿਕ 

ਜੀਵਨਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਬਿਨਾਂ ਕਛ ਸਰੈ ਨ ਕਾਜੂ । ਗੁਰ ਬਿਨ ਛਿਤਿ ਕੌ ਰਾਜ
 

ਕਤ) ਧਿਕ ਸੁਰਪੁਰਿ” ਰਾਜੂ । ਤ੫; ਤੀਰਬ; ਬਰਤ ਰੁ ਧਰਮ ਬਿਨ ਗੁਰ 

ਨਿਫਲਾਵੈਂ । ਗੁਰ ਬਿਨ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਕੇ ਸੁਖ ਸਕਲ ਨਸਾਵੈਂ॥੪੧॥ਸਤਿ- 

ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਜੇ ਮਿਲਹਿ ਦੇ ਨਿਜ ਉਪਦੇਸ਼ੁ । ਸਫਲ ਤਪਾਦਿਕ ਹੋਤਿ ਹੈ 

ਮਿਟ ਜਾਤਿ ਕਲੋਸ਼ੂ । ਕਰਮ ਹੀਨ ਇਮ ਮੈਂ ਫਹਜੋ ਅਬਿ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਉ। 

ਨਾਤੁਰ ਤਜਿ ਕੈ ਅੰਨ ਜਲ ਨਿਜ ਤਨ ਬਿਨਸਾਉ” ॥੪੨॥ ਇਤਿ ਸ਼ ਗਭ 
ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਬੇ ਪੂਬਮ ਰਾਂੇ 'ਸ੍ਰੀ ਅਮਰ ਪ੍ਰਸੈਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਅ ਚੇਦਸ਼ਮਾਂ ਅੰਸੂ॥ ੧੪॥ 

੧੫. [ਸਹੀ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ] 

ਦੋਹਰਾ ॥ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਕੀ ਸੁਤਾਂ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਨਾਮ । ਭਗ/ਤ ਧਾਂਰ 

ਬਪੁ ਆਪਨੋ” ਉਪਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਧਾਮ॥੧॥ ਨਿਸਾਨੀ ਵੰ ਅਨੁਜ” ਹੁਤੋ ਸਹੀ 

ਅਮਰ ਕੌ ਤੇਜੋ ਕੋ ਤਾਤਾ'। ਤਿਸ ਕੇ ਨੰਦਨ ਸੈਗ ਇਹ ਬਜਾਹੀ ਬਡਿ 

ਗੜ਼ਾਤਾ । ਬਿਦਾ ਹੋਇ ਪਿਤ ਪਾਸ ਤੇ ਸਸੁਰਾਰ ਬਸੈਤੀ“ । ਬਹੁਤ ਬਰਖ 

ਤਿਨ ਘਰ ਰਹੀ ਅਮਰੋ ਮਤਿਵੈਤੀ”॥੨॥ ਮਹਿਮਾ ਲਖੀ ਨ ਕਿਨਹੁ ਤਿਹ 

ਨਿਤਪ੍ਰਤਿ ਇਮ ਠਾਨੈ । ਗ੍ਰਹਿ ਧੈਧਾ ਸਭਿ ਦਿਨ ਕਰਹਿ ਤਿਨ ਆਇਸੁ 

ਅਣ, ਜਗਹ ਪਛਲ ਰਾਤਿ ਕੌ ਕਰਿ ਸ਼ੌਚ ਸ਼ਨਾਨਾ। ਰੀ ਨਾਨਕ ਬਾਨੀ 
ਪਠਹਿ ਕਰਿ ਪ੍ਰੇਮ ਮਹਾਨਾ ॥ ੩॥ ਤਿਸ ਨਿਸ ਉਠਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮੜ 

ਮੱਜਨ ਕੌ ਠਾਨ।ਪਠਹਿ ਗੁਰੁ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਭ ਫਲਜਿਨਹੁ ਮਹਾਨਾ।ਦਧੀ" 

ਬਿਲੋਵਤਿ ਸਹਜਿ ਸੋਂ, ਮੁਖ ਬੋਲਤਿ ਬਾਨੀ । ਹੁਇ ਪ੍ਰਸੈਨ ਕਰਿ ਪ੍ਰੋਮ ਸੋਂ 
ਨਿਜ ਬ੍ਰਿਤੀ ਟਿਕਾਨੀ ॥੪॥ ਨਿਜ ਘਰ ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰ ਜੀ ਚਿੰਤਾ ਗ਼ਲ- 
ਤਾਨੇ । ਜਾਗੇ ਸਗਲੀ ਜਾਮਨੀ ਪੁਨ ਪੁਨ ਪਛੁਤਾਨੇ । ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ 

ਚਿਤਵਤੇ ਬਿਨਤੀ ਬਹੁ ਭਾਖੇ । ਜਾਮ ਨਿਸਾ ਤੇ ਧੁਨਿ" ਪਰੀ ਸੁਨਿ ਮਨ 

ਅਭਿਲਾ੧॥੫॥ਸੁਨਨਿ ਲਗੇ ਮਨ ਰੋਕਿਕੈ ਸੁੰਦਰ ਗੁਰਬਾਨੰਮਦੁਭਤਿ ਚੀਤ 

ਦਰਵਤਿ ਰਿਦਾ”, ਰੁਜ਼ਿ ਜਗੀ ਮਹਾਨੀ । ਤਹਿ ਤੇ ਉਠਿ ਹੁਇ ਨਿਕਣ 
ਤਿਹ, ਓਤਾ" ਇਕ ਲੀਨਾ ।-ਦੇਖਿ ਨ ਸੁਕਚਹਿ” ਮੋਹਿ ਕੌ ਸੁਭਮਤੀ 

ਜਿ ਬੂਰਦੇ ਹਨ । "ਸ਼੍ਰਗ ਦ। ₹(ਮਾਨੋ) ਭਗਤੀ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਧਾਰਕੇ । ਝਛੋਣਾ ਭਈ । 
ਪਤਰ । $ਸਹੁਰੇ ਵੱਸਦੀ ਸੀ । ̀ ਬੁਧਿਵਾਨ । ਘਰ ਦਾ ।'ਦਹੀਂ । "£ਡਾਵ ਬੀਬੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਪੜਨ ਦੀ ਧੁਨ । ""ਪੰਘਫਦਾ ਹੈ ਦਿਲ । "“ਓਹਲਾ । "੧ਮੈਕੋਢ ਨਾਂ ਕਹੇ (%) ਸ਼ਰਮਾਵੇ ਨਾ । 



__ ਸ਼੍ਰੀ ਗਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ( ੧੩੭੩) ਰਾਸਿ ੧ । ਅੰਸੂ ੧੫, 
ਪ੍ਰਬੀਨਾ'-॥ ੬ ॥ ਛਪੇ ਸੁਨਤਿ ਗੁਰ ਸਬਦ ਕੋ ਬਿਤ' ਕੇਤਿਕ ਕਾਲ । 
ਮਢਤਿ ਰਹੀ ਅਮਰੋ ਤਬਹਿ ਪੁਨ ਭਯੋ ਉਜਾਲਾ । ਜਬਿ ਪ੍ਰਭਾਤਿ ਹੋਈ 
ਪਿਖੀ ਤਬਿ ਨਿਕਟ ਸਿਧਾਰਾ । ਬੂਝਨ ਲਾਗਜੋ“ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਕਿਸ ਭਾਂਤਿ 
ਉਚਾਰਾ?॥%ਹੇ ਪੁੱਤ੍ਰੀ ! ਅਬਿ ਫੋਰ ਪਵਿ ਮੁਝ ਦੇਹੁ ਸੁਨਾਈ। ਮਰਜੋ ਹੁੜੋ 
ਮੈਂ; ਸੁਧਾਂ ਕੀ ਬੂੰਦੇਂ ਮੁਖ ਪਾਈ। ਕਰਯੋ ਜਿਵਾਵਨ, ਸੁਖ ਦਿਯੋ: ਇਹ 
ਬਡ ਉਪਕਾਰਾ।ਸੁਨਿ ਅਮਰੋ ਸੁਕਚਤਿ"ਕੁਛਕ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰ॥੮॥ 

ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ॥ ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ ॥ 
ਕਰਣੀ ਕਾਗਦ ਮਨੁ ਮਸਵਾਣ“ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਦੁਇ ਲੇਖ ਪਏ ॥ ਜਿਉਂ ਜਿਉ ਕਿਰਤੁ 
ਚਲਾਏ ਤਿਉ ਚਲੀਐ ਤਉ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਤੁ ਹਰੇ ।। ੧ ॥ ਚਿਤ ਚੇਤਸਿ ਕੀ ਨਹੀ 
_ਬਾਵਰਿਅ£ ॥ ਹਰਿ ਬਿਸਿਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆਂ ॥੧ । ਰਹਾਉ ।। ਜਾਲੀ ਰੇਨਿ ਜਾਲੁ 
ਦਿਨੁ ਹੂਆ ਜੇਤੀ ਘੜ] ਫਾਹੀ ਤੇਤੀ।ਰਸਿ ਰਸਿ ਚੋਗਚੁਗਹਿ ਨਿਤ ਵਾਸਹਿ ਛੂਟਸਿ ਮੜੇ 
ਕਵਨ ਗੁਣੀ ॥ ੨ ॥ ਕਾਇਆ ਆਰਣੁੰ? ਮਨੁ ਵਿਚਿ ਲੋਹਾ ਪੰਚ.ਅਗਨਿ ਤਿਤੁ ਲਗੰਤਿ 
ਰਹੀ।। ਕੋਇਲੇ ਪਾਪ ਪੜੇ ਤਿਸੁ ਊਪਰਿ ਮਨੁ ਜਲਿਆ ਮੈਨੀ ਚਿੰਡ ਭਈ । ੩ ॥ਭਇਆ 
ਮਨੂਰੁ“ ਕੈਚਨ ਫਿਰਿ ਹੋਵੈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਿਲੈ ਤਿਨੇਹਾ । ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਓਹ ਦੇਵੈ ਤਉ 
ਨਾਨਕ ਤ੍ਰਿਸਟਸਿ੯ ਦੇਹਾ॥ ੪॥੩॥ 

ਲਿਸ਼ਾਨੀ ਛਦ ॥ ਸੁਨਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਬਦ ਕੋ ਮਨ ਭਯੋ ਹੁਲਾਸਾ ।-ਮੋਹਿ 
ਦਸ਼ਾ ਅਸ ਅਬਿ ਅਹੈ ਜਿਮ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ"” । ਤਰੁਨ ਅਵਸਥਾ ਬਿਤ 
ਗਈ ਬਿਰਧਾਪਨ ਪਾਵ॥ਲੋਹਾ ਹੁਤੋ ਮਨੂਰ ਭਾ ਕਿਤ ਕਾਜ ਨ ਆਵਾ॥੯॥ 
ਲੋਹੇ ਕੋ ਪਾਰਸ ਛੁਵੈ ਕੌਚਨ ਹੁਇ ਜਾਈ । ਮਮਾੱਮਨੂਰਕੋ ਗੁਰ ਮਿਲਹਿੰ 
ਸੁਧ ਕਰਹਿ ਬਨਾਈ।ਮਨਹੁ ਸਬਦ ਮੁੜ ਪਰ ਕਿਯੋ"ਅਸ ਦਸ਼ਾ ਸਰੀਰਾ 
=। ਇਖ਼ ਬਿਚਾਰਿ ਬੂਝਤਿ ਭਏ ਆਸ਼ੇ ਰੈਭੀਰਾ”॥ ੧੦ ॥ “ਸ਼ਬਦਕਰਜੋ 
ਕਿਸਕੋ ਅਹੈ ਕਿਤ ਤੇ ਤੁਮ ਪਾਵਾ)ਕਰਨਹਾਰਿ"ਅਥਿ ਹੈਕਿ ਨਹਿੰ?ਜਿਨ 
ਭ ਪਦ ਗਾਵਸਸੁਨਤਿ ਰੋਮ ਹਰਖਨ ਭਯੋ'',ਮਨ ਪ੍ਰੋਮ ਬੈਧਾਯੋਮੇਰੇ ਹੇਝ 
ਭਰਿਬੇ ਇਹ ਰੁਚਿਰ ਬਨਾਯੋ”॥ ੧੧ ॥ ਸਨਿ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਕਹੋ ਪੜ੍ਹੀ 

ਗਾਨਕ ਪੂਰੇ । ਤਿਨਹੁ ਬਨਾਯੋ ਸ਼ਬਦ ਕੋ ਜਿਸ ਮਹਿ ਫਲ ਰੂਰੇ । ਅਪਰ 
ਪਡਾਵ ਬੀਬੀ ਅਮਹੇ । “ਖੜੋਕੇ । ੧(ਤੂੰ) ਪਾਈਆਂ ਹਨ । "ਸ਼ਰਮਾਕੇ । “ਦਵਾਤ । “ਕਮਲਿਅ “ 
$ਛੁੱਠੀ । ਦਸੜਿਆ ਗਲਿਆ ਲੋਹ। ਦਟਿਕੇ । "ਮਰ ਦਸ਼ਾ ਹੁਣ ਉਜੇਹੀ ਹੈ ਜੇਹੀ ਸ਼ਬਦੁ 
ਲੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। “"ਸੇਰ੍ਹੀ (ਗਲਤ) ਤੇ ਰਚਿਆ ਹੈ । “੨ਗਾਵ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰ ਜੀ । ੧ਰੁਚਣ 
ਵਾਲ , "“ਲੂੰ ਖਿੜ ਰ.ਏ । ਵਂਪਸ=ਸਮ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੩੭੪ ) ਰਾਸਿ ੧। ਅੰਸੂ ੧੫, 

ਬਹੁਤ ਬਾਨੀ ਬਨੀ ਤਿਨ ਕੇ ਮੁਖ ਦ੍ਰਾਰ।ਜਿਸਕੇ ਪਣਿਬੈ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਭਉਜਲ 

ਨਿਸਤਾਰਾ ॥ ੧੨॥ ਸੁਨਹਿਂ ਪਠਹਿ ਮੇਰੋ ਪਿਤਾਂ ਮਨਾਂ ਪ੍ਰੰਮ ਬਿਸਾਲਾ । 

ਗਾਇ ਰਬਾਬੀ ਤਿਨਹੁ ਢਿਗ ਬਿਤ ਦੋਨਹੁ ੨੦।ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ 

ਅਬੇ ਬੈਕੁੰਠ ਪਧਾਗੇਨਿਜ ਸਥਾਨ ਨਿਜ ਜੋਤਿਦੇ ਠਾਰੇ॥੧੩॥ 

॥ ਤਿਨਹੁ ਨਿਕਟ ਤੇ ਕੈਠ ਕਰਿ ਬਹੁ ਸੁਨਤਿ ਰਹੌਤੀ" । ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਗ 

ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਹਿੰ ਗਨ ਕਿਲਵਿਖ ਹੈਤੀ । ਸੇਵਤਿ ਸਿੱਖ ਅਨੇਕ ਹੈ' ਜਿਨਕੇ 

ਵਛਡਭਾਗਾ। ਸਰਥ ਬਿਕਾਰਨਿ ਤਯਾਗਿ ਕੈ ਮਨ ਸਿਮਰਨ ਜਾਂਗਾ” ॥੧੪॥ _ 

ਸ਼ੁਨਤਿ ਅਮਰ ਬੋਲੇ ਬਹੁਰ “ਦੁਹਿਤਾਂ' ! ਸਠਿ ਲੀਜੋ। ਮੇਰੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰ 

ਇਹੁ ਕਰੁਨਾ ਕਰਿ ਕੀਜੈ । ਲੈਹੁ ਸੈਗ ਤਹਿ ਕੋ ਚ਼ਲਹੁ ਦਿਹ ਮੋਹਿ 

ਮਿਲਾਈ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਪਜਾਸਾ ਲਗੀ ਅਬ ਰਹਜੋ ਨ ਜਾਈ ॥੧੫॥ ਬ੍ਰਿਧ 

ਅਨਾਥ ਅਜਾਨ ਮੈਂ ਸਮਰਥ ਤੇ ਹੀਨ।ਮਰਤਿ ਮੋਹਿ ਜੀਵਾਇਹੈ' ਹੇ ਸੁਤਾ 

ਪ੍ਰਬੀਨਾ!”। ਸੁਨਿ ਅਮਰੋ ਨੇ ਪੁਨ ਭਨਜੋਤੁਮ ਬ੍ਰਿੱਧ ਹਮਾਰੇ। ਕਯੋਂ ਨਹਿ 

ਮਾਣੋਂ ਬੈਠ ਕੋ ਮੈਂ ਬਿਨਾ ਬਿਚਾਰੇ ॥੮੬॥ ਮੋਕਹ ਸਸੁਰ ਸਥਾਨ ਹੋ; ਸਮ 

ਖਿਤਾ ਬਿਚਾਰੌਂ । ਇਕ ਪਰੈਤੁ ਮੈਂ ਡਰਤਿ ਹੋਂ ਬਿਨ ਕਹੇ ਪਧਾਰੇਂ । ਪਿਤ 

ਸਤਿਗੁਰੁ ਕੌ ਅਦਬ ਸੋਂ_ਦਰਸੋਂ _ਦਰਸੈਨਾ” । ਤਿਨ ਰਜਾਇ ਮੈਂ ਨਿਤ 

`ਰਹੋਂ,ਬਹੁ ਕਰੋਂ ਪ੍ਰਮੈਨਾ ॥੧੭॥ ਜਾਵੇਂ ਨਿਕਟ ਨ ਬਿਨ ਕਹੇ; ਬਿਨ ਬਿਦਾ 

ਠ ਆਵੇਂ । ਰਿਸਿ ਕਰਿ ਕੁਛ ਨਹਿ ਕਬਿ ਕਹੈ ਜਾਂਤੇ ਡਰਪਾਵੇਂ” । ਸੁੰਨ 

ਬੋਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰ ਜੀ =ਤੂੰ ਮਤਿ ਕਰਿ ਚਿੰਤਾ( । ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਘਟਨ ਕੋ 
ਹੁਇੰ ਜੇ ਭਗਵੈਤ॥੧੮॥ ਤੋਂ ਨ ਕਰਹਿੰ ਮਨ ਭੈਗ ਕੌਪਹੋਰਹਿ ਮਨ ਪ੍ਰੋਮਾ]ਮ 
ਦਾਸ ਜਾਨਿ ਢਿੰਗ ਰਾਖਿ ਹੈਂ ਦੇ ਹੈ' ਮਗ ਛੇਮਾ”?ਬ੍ਰਿੱਧ ਬਿਨੈ ਸੁਨਿ ਦੀਨ 
ਕੀ ਅਮਰੋ ਕਰਿ ਤਜਾਰੀ । ਬੀਵਰ ਲੀਏ ਹਕਾਰਿ” ਕੇ ਚੰਢਿ ਕਰਿ ਅਸ- 

ਵਾਰੀਂ ॥੧੯॥ ਚਲੋ ਪੰਥ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗੁਨ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਬਹੀ ਸਮੀਰਾ"। ਪਰਖਤਿ; 

ਹਰਖਤਿ ਚਿੱਤ ਮਹਿ ਹੁਇ ਕਾਜ ਗਹੀਰ। ਸਨੇ ਸਨੇ ਮਾਰਗ ਚਲੋ,ਪਿਖਿ 

ਗ੍ਰਾਮ ਖਡੂਰ। ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਤਬਿ ਕਹਮੋ“ਪਿਤ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ॥੨੦॥ਗ੍ਰਾਮ 

੧ਡਛ ਮੈ' ਅਪਟੇ ਪਿਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸੋ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਓਥੋ ਹੀ ਕੈਠ ਕੀਤਾ ਹੈ । 

ਬਹੇ ਬੇਟ! ਸਿਆਣੀ । "ਵਡੇ । “ਸਹੂਹੇ ਦੀ ਥਾਂ । #ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ । “ਕਲਯਾਨ ਦਾ 

880 । "ਬੁਲਾਇ ਲਏ । ਭਾਵ ਤੇਲ ਤੇ ਹੈ । “£ਪੋਣ । ਵਪਾ=ਲਿਤ । 

1ਪ੩=ਮਤ ਕਰ ਚਿਤ ਚਿੰਤਾ । ਊਪ੪=ਮਮ ਪ੍ਰੇਮ=ਨੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਉ। _ 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੩੭੫) ਰਾਸਿ ੧ । ਅੰਸੂ ੧੫. 

ਨਿਕਟਿ ਤੁਮ ਬੈਠੀਏ ਮੈਂ ਜਾਉ' ਅਗਾਰੀ।ਪਿਖਿ ਸੁਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋ ਪੁਨ 
ਲੇਹੁ ਹਕਾਰੀ" । ਆਗਜਾ ਕਰਹਿ ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੁਇ ਪੂਛੋਂ ਜਥਿ ਜਾਈ। ਮਿਲਹੁ 
ਬਹਰ,ਵਿਗ ਰਹਹੁ ਤਿਨ,ਲਖਿ ਚਲਹੁਰਜਾਈ॥॥੨੧॥ਇਮਿਧੀਰਜਦੇਕਰਿ 
ਭਲੇ ਚਲਿ ਗਈ ਅਗਾਰੇ । ਪਿਤਾ ਸਾਬ ਹਿਤ ਕਰਿ ਮਿਲੀ ਬਡ ਸ਼ਰਧਾ 
ਧਾਰੇ। ਘਰ ਅੰਤਰ ਬੈਠੀ ਨਿਕਟ ਗੁਰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ।ਕਹਮੋਬੁਲਾਯੋ ਤੁਝ 
ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿਸਕਾਮੀਊ॥੨੨॥ਬਨਹਿ ਨ ਆਵਨਿ ਬਿਨ ਭਨੇ ਕਯੋਂਚਲਿ 
ਕਰਿ ਆਏਉਜਿਨਹੁ'ਸੈਗ ਆਨਕੋ ਹੁਤੋਂ ਤਿਸ ਕਜੋ' ਨਹਿੰ ਲਜਾਏ।ਕਹਮੋ 
ਜੋਰਿ ਕਰ “ਜਾਇ ਮੈਂ ਆਨਹੁਂ ਅਥਿ ਪਾਸਾ । ਆਇਸੁ ਬਿਠ ਨਹਿ ਮਿਲਿ 
ਸਕਹਿੰ, ਬਹੁ ਧਰੇ ਹੁਲਾਸਾਂ? ॥ ੨੩ ॥ ਗਈ ਆਪ ਹੀ ਉਠਿ ਬਹੁਰ ਤਿਸ 
ਜਾਇ ਹਕਾਰਾ । ਰਿਦੇ ਅਨੰਦ ਬਿਲੌਦ ਧਰਿ ਪਹੁੰਚੋ ਦਰਬਾਰ।ਦਰਸ਼ਨ 
ਕੀਨਸਿ ਜਾਇ ਕੈ ਮੁਖ ਕਮਲ ਬਿਕਾਸ਼ਾਂ“। ਰਾਗ ਦੇਸ਼ ਸੁਖ ਦੁਖ ਬਿਥੈ - 
ਬ੍ਿਤਿ ਜਿਨਹਾਂ ਉਦਾਸਾ ॥੨੪॥ ਲਖਿ ਸੈਸਾਰ ਸੈਬੈਧ ਕੋ ਹੁਇ ਸਤਿਗੁਰ 
ਠਾਂਢੇਗਲ ਮਿਲਿਬੇ ਕਹੁ ਤਯਾਰ ਕੇ ਪਟ ਤੇ ਕਰ ਕਾਵੇ£। ਚਰਨ ਗਹੇ ਸ਼੍ਰੀ 
ਅਮਰ ਤਬਿ ਬੈਦਨ ਕੋ ਠਾਨੀ । “ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ” ਗਰ ਮਿਲਨ ਕੇ ਲਿਹੁ 
ਦਾਸ ਪਛਾਨੀ ॥੨੫॥ ਕੁਸ਼ਲ ਛੇਮ` ਸਭਿ ਪੂਛ ਕੌ ਨਿਜ ਨਿਕਟ ਬਿਠਾਯੋ 
ਅਪਰ ਬਾਤ ਕੁਛ ਜਗਤ ਕੀ ਬੂੜਤਿ ਹਰਖਾਯੋ“। ਕਿਤਿਕ ਸਮੋ ਬੀਤਜੋ 
ਜਬਹਿ ਬੈਠੇ ਗੁਰ ਪਾਸੂ। ਆਇ ਰਸੋਈਆ ਥਿਤਿ ਭਯੋ ਕੀਨਸਿ ਅਰ- 
ਦਾਸੂ॥੨੬॥ ਪਪ੍ਰਭੁ ਜੀ ਸਿੱਧ” ਅਹਾਰ ਹਹਿ? ਸੁਨਿ ਉਠੇ ਕ੍ਰਿਪਾਲਾ। ਬੁੱਢੇ 
ਆਦਿਕ ਸਿੱਖ ਸਭਿ ਆਏ ਤਿਸ ਕਾਲ।ਪੰਕਤਿ ਬੈਠੀ ਮਿਲਿ ਤਬਹਿ ਗੁਰ 
ਬੀਚ ਸੁਹਾਏ । ਮਿਲਿ ਸੈਗਤਿ ਮਹਿ ਅਮਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਤਿਸ ਥਾਏਂ ॥੨੭॥ 
ਪਹਿਤ ਭਾਤ"'ਬਰਤਜੋ ਪ੍ਰਥਮ;ਪੁਨ ਆਮਿਖ' ਆਵ।ਇਕ ਵਿਸ਼ਪੰਕਤਿ 
ਮਹਿ ਦਯੋ ਤਬ ਇਨ ਵਰਸਾਵਾ'। ਬਹੁ ਗਿਲਾਨ" ਠਾਨੀ ਰਿਵੈ 
ਇਮਿ ਕਰਤਿ ਬਿਚਾਰਾ।-ਮੈਂ ਆਮਿਖ ਖਾਯੋ ਨ ਕਬਿ ਕਰਿ ਅੰਨ” 

“ਸੱਦ ਲਵਾਂਗੀ (ਭੁਸਾਂ ਨੂੰ) । “ਜਿਸ ਨੂੰ । ਆਗਰਾ । “ਭਾਵ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ ਮਿਲਨ ਢ 
ਹੁਲਾਸ ਬਹੁਤ ਰਖਦੇ ਹਨ । “ਖਿੜ ਰਿਹਾ ਹੈ । ੬ਕਪੜੇ ਦੀ ( ਝੁੱਕਲ ) ਤੋ ਹੱਥ ਬਾਹਰ 
ਛੱਢੇ । “( ੧“) ਜੋਗ ਨਹੀ' । ੯ਅਨੰਦ ਪੂਮੈਨਤਾ । “ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਪੂਮਨ ਹੋਕੇ । “ਤਿਆਰ । 
5੧ ਦਲ ਚਾਵਲ । "“ਮਾਸ=ਮਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ । "ਭਾਵ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆਂ । "'ਸੂਗ । 
੧੫(੩ੇ) ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਗਨ ਦਾ ਅਹਾਰ ! #ਪ੪-ਇਨਹੁ ! 



ਸਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੩੭੬ ) ਫਾਸਿ ੧। ਅੰਮੂ ੧੫. 

ਅਹਾਰ॥੨੮॥ਪੰਕਤਿ ਸੈਂ ਅਬਿ ਬੈਠਗਾਂ ਕਿਮਿ ਹੋਹਿ ਬਚਾਉ । ਨਹਿੰ ਲੋਵੋਂ 
ਅਖਮਾਨਹੀ=ਕਯੋਂ ਬੈਠਯੋ ਆਉ"-1ਆਯੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰਨ ਕੋ ਬਿਗਰਹਿ 

ਇਮਿ ਬਾਤੀ।ਸਿੱਖਯ ਨ ਕਰਿਹੈਂ' ਮੋਹਿ ਕੋ,ਮਨ ਹਟਿ ਇਸ ਭਾਂਤੀ' ॥੨੬॥ 

ਅਪਰ ਜਤਨ ਅਬਿ ਕੌ ਨਹੀਂ ਜੇ ਅੰਤਰਜ਼ਾਮੀ । ਸੁਪਕਾਰ ਕੌ" ਬਰਜ ਹੈੱ 
ਆਪਹਿ ਗੁਰੁ ਸ੍ਰਾਮੀ । ਇਕ ਤੋਂ ਮੇਰੋ ਧਰਮ ਰਹਿ ਪੁਨ ਹੁਇ ਪਰਤੀਤਾ। 
ਜਗ ਤੇ ਕਰਹਿੰ ਉਧਾਰ ਮਮ ਸਰਬੱਗੜ ਪੁਨੀਤਾਂ? ॥ ੩੦ ॥ ਇਮਿ ਕੀਲੋ 
ਸੈਕਲ੫ ਕੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਨੈ ਜਾਨਾਸੂਪਕਾਰ ਕੌ ਬਰਜਿਓਂ ਮੁਖ ਬਾਕ ਬਖਾਨਾ। 
ਓਪੰਕਤ ਮਹਿ ਜੋ ਨਵੋ ਨਰ ਤਿਸ ਦੇਹ ਅਹਾਂਰ। ਆਮਿਖ ਨਾਂਹਿ ਪਰੋਸੀਏ 
ਬਿਨ ਧਰਮ ਬਿਚਾਰਾਂ”॥੩੧॥ ਨਹੀਂ ਦਯੋ ਤਬਿ ਮਾਸ ਕੋ ਸਭਿ ਸੈਗਤਿ 
ਥਾਯੋ । ਤ੍ਰਿਪਤ ਭਏ ਪੰਕਤਿ ਉਠੀ ਜਲ ਪਾਨ_ਕਰਾਯੋ ।-ਮਮ ਮਨ ਕੀਂ 
ਗਤਿ ਗੁਰ ਲਖੀ-ਹਰਖਜੋ ਉਰ ਭਾਰੀ।-ਭਏ ਪੁੰਨ ਮੇਰੇ ਉਦੇ-ਬਹੁ ਕਰਤਿ 

ਬਿਚਰੀ ॥ ੩੨॥-ਅਬ ਇਨ ਤੇ ਆਫੋ ਗੁਰੁ ਕਤਹੁੰ ਨ ਦਰਸਾਵੋਂ । ਖੋਲ 
ਛਾਗ ਇਹੁ ਜੇ ਮਿਲੈਂ ਸਮ ਔਰ ਨ ਪਾਵੇਂ । ਸ਼ ਪ੍ਰਭੁ ਸ਼੍ਰੀ ਰੀਗਾਂ ਸੁਨੀ ਸੈਂ 

` ਬਿਠੈ ਜੁ ਕੀਨੀ।ਇਹੁ ਪੂਰਨਅਵਤਾਰ ਹੈਂ-ਸ਼ਰਧਾ ਧਰਿ ਲੀਨੀ॥੩੩॥ਕਰਿ 

ਭੋਜਨ ਬੈਠਜੋ ਵਹਿਰ ਏਕਾਕੀ ਹੋਵ। ਚਿਤਵਤਿ ਚਿਤ ਮਹਿਮਾ ਗੁਰੂ ਸੈਸੈ 
_ ਸਭਿ ਖੋਵਾ । ਨਿਸਾ ਬਿਤਾਈ ਪੁਨ ਦਿਵਸ ਭੋਜਨ ਭਾ ਤਯਾਰੀ । 

ਪੰਕਤਿ ਬੈਠਜੋ ਤਹਾਂ ਮਨ ਮੈਂ ਇਮ ਧਾਰੀ॥੩੪॥-ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਸਦਾ ਸਰਬੱਗਕ 
ਹੈਂ ਸੈਸੈ ਕਿਛੁ ਨਾਂਹੀ। ਤਊ ਮੋਹਿ ਮਨ ਭਾਵਨੀ ਲਖਿ ਨਿਜ ਉਰ ਮਾਂਹੀ। 

ਸਰਬੋਤਮੰ ਬਿਨ ਜਾਚੇ ਮੋਹੀ।ਕ੍੍ਿਪਾ ਧਾਰਿ ਸੋ ਦੇਹਿ ਅਥਿ ਉਰ 
ਮਮ ਸੁਧ ਹੋਹੀ-॥੩੫॥ਇਮਿ ਚਿਤਵਤਿ ਭੋਜਨ ਕਰਯੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਨੰ ਜਾਨਂ੧ 
ਆਪ ਅਦਜੋ ਤ੍ਰਿਪਤਾਇਕੈ ਪੁਨ ਪੀਵਤਿ ਪਾਨੀ । ਪੀਛੈ ਉਚਰਯੋ ਦਾਸ ਕੋ 
€ਜੋ ਬਚਯੋ ਅਹਾਰਾ । ਦੇਹੁ ਪੁਰਖੁ ਤਿਸ ਜਾਇ ਕਰਿ;ਚਹਿ ਰਿਦੈ ਉਦਾਰਾੰ 
॥ ੩੬॥ ਸੁਨਤਿ ਅਨੌਦ ਬਿਲੌਦ ਭਾ ਲੇ ਕਰਿ ਤਬ ਖਾਯੋ । ਨਿਸ਼ਚਲ 
੧-<-- 

“ਨਾ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਅਪਮਾਨ ਹੇਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਆ ਬੋਠਾਂ ( ਪੰਕਤ ਵਿਚ ) ।(ਅ) ਭਾਵ ਰਸੋਈਂਏ 
ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜੇ ਇਨ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾੰ ਪੰਕਤ ਵਿਚ ਆ ਕਿਉ' ਬੈਠਾ । “ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ 
ਲੀ ਦਾ ਮਨ ਪਰੇ ਹਣ ਜਾਏਗ। । ₹ਰਸੋਈਏ ਨੂੰ । “ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ । “| ਉਸ ਨੇ ਮਾਸ 
ਨਾਂ ਖਾਣਾਂ) ਧਰਮ ਸਮਬਿਆ ਹੈ । #ਸ੍ਰੀ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ (ਦਿਲ ਦੀ) ਜਾਣ ਲਈ । 



_ ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੩22) ਰਾਸਿ ੧। ਅੰਸੂ ੧੬. ` 
ਨਿਸ਼ਚੈਚਿਤ ਭਯੋ ਸਮਮੇਰੁਥਿਰਾਯੋਭਈ ਸ਼ਾਂਤਿ,ਦੁਬਿਧਾ ਨਸੀ,ਮਨ ਤਹਾਂ 
ਟਿਕਾਵਾ। ਪਾਨਿ ਕਰੋ ਜਲ,ਧੋਇ ਕਰ,ਬਾਹਰ ਪੁਨ ਆਵਾ ॥੩੭॥ ਰਹੜੋ 
ਇਕੰਤ ਸੁ ਬੈਠਿ ਕਰਿ ਸਭਿ ਦਿਵਸ ਬਿਤਾਯੋ। ਭੋਜਨ ਕੋ ਜਬਿ ਸਮੋ ਹੁਇ 
ਤਬਿ ਅੰਤਰ ਆਯੋ । ਪੰਕਤਿ ਮਹਿ ਬੈਠਹਿ ਤਹਾਂ ਜੋ ਦੇਹਿੱ ਸੁਖਾਵੈਪਪੁਨਹਿ 
ਇਕਾਕੀ ਹੋਇ ਕਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਗੁਨ ਮਨ ਲਾਵੈ ॥੩੮॥ ਚੌਪਈ॥ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 
ਦਿਨ ਕਿਤਿਕ ਬਿਤਾਏ ਰਹਹਿ ਵਹਿਰ ਲੋ ਕੋਜਨ ਖਾਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਪੁਨ 
ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਯੋ। ਕਬਹੁ ਨ ਬਚ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਫੁਰਮਾਯੋ ॥ ੩੯॥ ਨਹਿ ਸੇਗਤਿ 
-ਮਹਿੰ ਮਿਲਹਿਂ ਲਜਾਵਹਿ"ਂ । ਮਿਲ ਕਰਿ ਤਹਿ ਅਹਾਰ ਕੋ ਖਾਵਹਿ। ਸ਼੍ਰ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਮ ਬਖਾਨੈ।-ਅਬਿ ਨ ਜਾਉ' ਕਿਤ-ਦ੍੍ਿੜ ਨਿਤੁ ਠਾਨੋ॥੪੦॥ 
ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਪ੍ਰਿਥਮ ਗਾਸੇ “ਸ੍ਰੀ ਅਮਰ ਮਿਲਨ? ਪੂਸੈਗ ਬਰਨਨੈ 
ਨਾਮ ਪੰਚਵਸ਼ਮੋ ਅੰਸੂ ॥ ੧੫ । 

੧੬. [ਸ਼੍ਹੀ ਮਅਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਸੰਗ] 
ਦੋਹਰ॥ਕਿਤਿਕ ਦਜੋਸ ਬੀਤੇ ਜਬੈ ਚਿਤ ਮਹਿ ਚਿਤਵਨ ਕੀਨ:- 

ਸੇਵਾ ਚਹੀਯੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਜਿਸ ਤੇ ਹੋਇ ਪ੍ਰਸੀਨ” ॥ ੧ ॥ ਸ੍ਰੈਯਾ ੬੮॥ ਬੇ 
ਪਰਵਾਹ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜੱਦਯਪਿ' ਚਿੱਤ ਮੈਂ ਜਿਨ ਕੇ ਚਾਹ ਨ ਕੋਇ। ਤਦਪਿ 
ਦਾਸ ਨਿਜ ਧਰਮ ਬਿਚਾਰਹਿ ਸੇਵਾ ਕਰਹਿ ਭਾਉ ਮਨ ਭੋਇ” । ਪ੍ਰਿਥਮ 
ਜੁਗਨ ਮਹਿ ਤ੫ ਕੋ ਤਾਪਹਿੰ ਛੁਧਾ ਪਿਪਾਸਾ ਸਹਿ ਕਰਿ ਸੋਇ। ਪੰਚਾਗਨਿ 
ਤਾਪਹਿ', ਜਲ ਪੈਠਹਿੰ,ਬਰਖਾ ਸਹਹਿੰ, ਨਗਨ ਤਨ ਹੋਇ ॥ ੨॥ ਏਕ 
ਚਰਨ ਪਰ ਠਾਂਢੇ ਹੋਵਤਿ,ਊਰਧਿ ਬਾਹੂ” ਕਿਤੇ ਰਹੈਤਿ । ਕੈ ਲਟਕਤਿ ਹੈੱ 
ਉਪਰ ਪਦ ਕਰਿ,ਚਹੈਂ' ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੋਹਿ ਭਗਵੈਤਿ । ਸੋ ਤਪ ਫਲ ਅਥ ਕਲੀ 
ਕਾਲ ਮਹਿ ਸਤਿ ਸੈਗਤਿ ਸੇਵਨ ਕਰਿਯਤਿ । ਜਲ ਢੋਵਨਿ ਅਰ ਲਕਰੀ 
ਲਯਾਵਨਿ; ਕਰਨ ਬੀਜਨੋ'ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਮਰੇਤਿ'॥੩॥ਚਰਨ ਪਖਾਰਨਿ ਅੰਨਿ 
ਪਕਾਵਨਿ ਇੱਤਯਾਦਿ ਜੇਤਿਕ ਹੈ ਆਨਿ।ਮਿਲਿ ਸਤਿਸੈਗ ਕਰਨ ਜੋ ਸੇਵਾ 
ਅਧਿਕ ਤਪਨ"” ਫਲ ਹੋਹਿ ਮਹਾਨ-। ਇਮਿ ਬਿਚਾਰਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰ ਕਰਜੋ 

"ਡਾਵ ਸ਼ਰਮ ਕਰਕੇ ਸੈਗਤ ਵਿਚ ਫਿਰਦਾ ਟੁਰਦ। ਨਹੀਂ ( ਰੋਟੀ ਵੇਲੇ ਮਿਲਕੇ ਜਾ ਝੇਠਦਾ ਹੈ) । ₹ਪ੍ਰਮੈਨ ਹੇਣ । ₹ਗਾਵੋ” । $ਪ੍ਰਮ ਮਿਲੇ ਮਨ ਨਾਲ । “ਪੰਜ ਧੂਣੀਆਂ ਤਾਉਂਦੇ ।_#ਜਲ 
ਪੂਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ । ?ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਬਾਹਾਂ । ਪੱਖਾ ਵੱਲਣਾ । ੯ਸਿਮਟਦਿਆਂ । "'ਤਪਾੰ ਤੋਂ ਬੀ। 

#੫੪=ਮੈਗਤ ਮਹੈ ਮਿਲ ਕਰਿ ਤਬ ਜਾਵੈ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੩੭੮) ਗਸਿ ੧। ਅੰਸੂ ੧੬. 

ਉਰ-ਆਨੌ' ਨੀਰ ਆਪਨੇ ਪਾਨ । ਨਿਤਿ ਸਤਿਸੈਗਤਿ ਦੇਵਨਿ ਠਾਨੌਂ 

ਅਰੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਨ ਕਰਹਿ ਸ਼ਨਾਨ-॥ ੪॥ ਮਿਲਿ ਸਿੱਖਕਨ ਮਹਿ 

ਭਨਜੋਂ ਸਭਿਨਿ ਕੌ “ਜਲ ਕੀ ਸੇਵਾ ਦਿਹ ਮੁਝ ਦਾਨ” । ਆਇਸੁ ਲੇ ਕਰਿ 

ਕਲਸ' ਉਚਾਯਹੁ ਸਿਰ ਧਰਿ ਲਯਾਵਤਿ ਹੈਂ ਤਿਸ ਥਾਨ। ਦੇਤਿ ਰਸੋਈ ਮਹਿੰ 

ਚੰਹ ਜੇਤਿਕ ਸਿੱਖੜਨ ਕੋ ਕਰਵਾਵਹਿੰ ਪਾਨ । ਮਨ ਨੀਵੇਂ ਕਰਿ ਸਾਦਰ 

ਬੋਲਹਿ ਨਹਿ ਡੋਲੈਂ ਬੁਧਿ ਕੌ ਢ੍ਰਿੜ਼ਠਾਨਿ। ੫। ਸ਼ਰੀਅੰਗਦ ਜਬ ਜਾਮ ਜਾਮ-
 

ਨੀ” ਜਾਗਹਿ ਮੱਜਹਿ ਬਿਤ ਤਿਸ ਕਾਲ । ਤਬਿ ਤੇ ਆਗੇ ਹੀ ਉਠਿ ਕਰਿ 

ਸੇਵਾ ਕਰਹਿ ਤਿਸੀ ਬਿਧਿ ਨਿਸਦਿਨ, ਜਲ ਆਨਹਿ ਚਹੀਅਹਿ ਜਿਸ 

੧ਘਕ। । “ਪਹਿਰ ਗਤ ਰਹਿੰਦੀ । 'ਸਾਂਰੇ ਸੈਕਲਪ ਦੂਰ ਕਰਕੇ 1 “ਮੁੜ ਜਾਕੇ ਨਹੀਂ 

#ਭਾਲਿਆ । “ਚਾਲ । ੬ਪੁਰਾਣੇ । “(ਜਦੋਂ) ਕੁਖ ਤੇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੇ । “ਤਦੋਂ ਦੇਹ ਦੇ ਨਿਰਬਾਹ 

ਵਾਸਤੇ ਠੁਫ (ਅਹਾਰ) ਕਰਨ । ੯ਕਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਵੀ ਹੇਸ਼ (ਆਪ ਨੂੰ) ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ' (ਤੇ ਹੋਰ) 

ਕੋਣ ਲਵੇ ਖ਼ਬਰ । (ਅ) ਕਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਸੁਧ ਬੁਧ (ਖਬਰ ਲੋਣੀ) ਕੌਣ ਕਰੇ, (ਆਖ 

ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ (ਲੌੜ ਕਪੜੇ ਦੀ) । 
#ਪਾ:-ਨਿਤ ਸਰਿਸੈਗਡਿ ਸੇਵਾ ਠਾਂਨੈ | 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੩੭੯) ਰਾਸਿ ੧। ਅੰਸ ੧੬. 
ਪਨ5॥ ੬॥ ਬਰਖ ਬਹੱਤਰਾਂ ਭਾਈ ਆਰਬਲ ਤਬਿ ਆਏ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ 
ਪਾਸਿ ਨਿਬਲ ਸਰੀਰ, ਜਰਜਰੀ ਭੂਤ ਸੁ ਤਊ ਸੇਵ ਕੋ ਧਰਹਿੰ ਹੁਲਾਸਿ। 
ਆਲਸ ਤਯਾਗ ਕਰਤਿ ਉੱਦਜੋਗਹਿ' ਕਲਸ ਉਠਾਇ ਲੜਾਇ ਜਲ 
ਰਾਸਿ। ਨਿਜ ਤਨ ਕੀ ਅਰ ਘਰ ਕ੍ਟੈਥ ਕੀ ਸੁਧਿ ਭੂਲੀ ਕਰਿ ਗੁਰ 
ਨਿਰਜਾਸਿਂ॥ ੧੦ ॥ ਤਨ ਕਰਿ ਕਗੀਹੇ ਕਾਰ ਸਭਿ ਸੇਵਾ ਮਨ ਕਰਿ ਗੁਰੁ 
ਕੋ ਸਦਾ ਸਮ੍ਹਾਲਿ । ਕੇਤਿਕ ਨਰ ਜੰਥਿ ਮਿਲਹਿ ਆਨਿ ਕਰਿ ਬੂੜਹਹਿਂ 
“ਸਦਨ” ਆਪਨੇ ਚਾਲਿ”। ਨਿਜ ਬੰਧ੫' ਕੋ ਸੁਧ ਲਿਹੁ ਨੀਕੋ, ਕੁਟੈਬ 
ਮਿਲਹੁ ਤੁੜ ਚਹਤਿ ਬਿਸਾਲ । ਕੜੋਂ ਇਤ ਬੈਠਿ ਰਹੜੋਂ ਕਯਾ ਲੇਵਹਿੰਊਂ 

_ ਸੱਭ ਬਿਧਿ ਸੈਕਟ ਸਹੈਂ ਕਰਾਲ” ॥ ੧੧॥ ਤਿਨ ਸੋਂ ਕਹੈਂ ਨ ਹਮਰਾ 
ਕੋਈ ਹਮ ਕਿਸਹੂੰ ਕੇ ਨਹਿ ਕਿਸ ਕਾਲ । ਜਿਮਿ ਪ੍ਰਵਾਹ ਮੈਂ ਤ੍ਰਿਠ ਮਿਲਿ 
ਜਾਵਹਿੰ ਤਥਾ ਮੌਲਿ ਸਭਿ ਕੌ ਸਭਿ ਨਾਲ । ਉਤਰਨਿ ਪਾਰ, ਤਰੀ? 
ਪਰ ਮੇਲਾ; ਪੁਨ ਬਿਛੁਰਹਿ, ਨਹਿ ਕਰਹਿ ਸੇਭਾਲ । ਆਇ ਪਾਹੁਠੋ ਨਿਸ 
ਬਿਸਰਾਮਹਿਂ”; ਹੋਤਿ ਪ੍ਰਤਿ” ਮਾਰਗ ਕੌ ਚਾਲਿ੯॥ ੧੨॥ ਅਬਿ ਮੇਰੇ 
ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ' ਸਭਿ ਕਿਛੁ, ਸਦਨ, ਕੁਟੋਬ;ਪਿਤਾ ਅਰੁ ਮਾਤ । ਇਹੀ ਸਹ 
ਇਕ ਹੋਹਿ ਅੰਤ ਕੋ, ਰਹਿ ਏਕਲ ਜਹਿੰ ਕੋਇ ਨ ਜਾਤਿ” । ਜੀਵਤਿ 
ਪ੍ਰਾਨ ਅਧਾਰ ਇਹੀ ਹੈਂ, ਬਿਨ ਪਗ ਦੇਖੇ ਕਛੁ ਨ ਸੁਹਾਤਿ”। ਵਿਮਿ 
ਸੁਨਿ ਲੋਕ ਪਯਾਨਹਿਂ ਘਰ ਕੋ, ਜਾਨਹਿੰ-ਭਯੋ ਨਿਲਾਇਕ ਗਾਂਤ”- 
॥ ੧੩॥ ਕਰਤਿ ਸੇਵ ਨਿਸ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੀ ਅਹੈਮੇਵ ਤਜਿ ਕੈ ਸਭਿ 
ਰੀਤਿ । ਦਿਨ ਪ੍ਰਤਿ ਅਧਿਕ੍_ ਅਧਿਕ ਹੀ ਸੇਵਹਿ ਕਰਤਿ ਚੌਂਪ'” ਅਤਿ 
ਉਪਜਤਿ ਚੀਤ । ਸੂਨਹਿੰ ਨ, ਭਠਹਿੰ ਨ ਆਨ ਬੈਨ; ਮਨ ਗਿਨਹਿੰ 
“ਉੱਦਮ । “ਗੁਰੂ ਸਹੀ ਕਰਕੇ । $ਘਰ । ਚੱਲ । “ਮੈਬੋਧੀਆਂ । ੬ਬੇੜੀ । “ਰਾਤ ਆਰਾਮ 
ਕਰਦਾ ਹੈ । "ਸਵੇਰਾ ਹੁੰਦਿਆਂ । ਰਾਹ ਟੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।੯ਅੰਤ ਨੂੰ(ਜਦ) ਇਕੱਲਿਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣ 
ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾਂ ਇਹੋ (ਗੁਰੂ) ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ । "ਸਰੀਰ ਨਾਲਾਯਕ, 
ਭਾਵ ਦੇਹ ਰਹਿ ਚੁਕੀ ਹੈ । [ਸੰਸ:, ਗਾੜ੍ਰ=ਸਰੀਰ, (ਅ) ਇਹ ਨਲੈਕ (ਘਰਦਿਆਂ ਨਲ) ਗੁੱਸੇ 

_ ਹੋਕੇ (ਆ ਫਿਕਿਆ ਹੈ) [ਮੈਸ:,ਗਾਤੂ=ਗੁਸੈ] । 'ਦੌਚਾਉ । ਰ੍ 
ਤਂਸ੍ਹੀ ਭੇਟਾਂ ਨੇ ਸਵਈਆਂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, 'ਤੀਸ ਇਕੁ ਅਰੁ ਪੰਜਿ ਸਿਧ ਪੈਤੀਸ ਨਖੀਣਉ” ਅਰਥਾਤ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦੇਵ ਜੀ ੩੦7 ੧“੫੭-੩੫=੭੧ ਵਰਹੇ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ 

ਆਏ ਸਨ ਸੇਵਾ ਵਿਚ; ੧ ਵਰਹਾ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ ਹੁਣ, ਐਉਂ ੭੨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । 
7ਪਾ:=ਤਹੀ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੩੮੦) ਰਾਸਿ ੧। ਮੰਨੂ ੧੬, 

ਨ ਗਿਨਤੀ ਕੁਛ ਬਿਪਰੀਤਿ' । ਤਨੁ ਮਨੁ ਅਰਪਯੋਂ” ਚਰਨ ਗੁਰੂ ਕੇ 
ਇਸੀ ਖਕਾਲ ਮਹਿ ਪਰਮ ਅਤੀਤ ॥ ੧੪॥ ਪੁਨ ਸੈਮਤ ਦੂਸਰ ਭਾਂ 
ਪੂਰਨਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਦੂਜੋ ਦੀਨ ਰੁਮਾਲ । ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਨੀ ਸਾਮੀ ਕਰ ਕੀ 
ਸਿਰ ਪਰ ਬਾਂਧਿ ਲੀਨਿ ਤਤਕਾਲਿ। ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਿ ਦਾਮ ਜਿ ਉਤਰਹਿ 
ਨਾਹਿਨ, ਸਿਥਲ ਹੋਹਿ ਪੁਨ ਲੋਹਿੰ ਸੈਭਾਲਿ । ਕਬਹੂੰ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ 
ਨਿਹਾਂਰੀ ਭੀਜਹਿ ਕਈ ਬਾਰ ਜਲ ਨਾਲਿ ॥ ੧੫ ॥ ਬੈਸ ਘਟਤਿ ਨਿਤ; 
ਪ੍ਰੌਮ ਬਧਤਿ ਚਿਤ, ਤਜੋਂ ਤੜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਹਿ ਕ੍ਰਿਪਾਲ । ਨਰ ਉਪਹਾਸ” 
ਜਿ ਠਾਨਹਿ ਮੂਰਖ, ਨਹਿ ਮਾਨਹਿੰ' ਕਰਿ ਮੌਨਿ ਬਿਸਾਲਿ । ਭਾਉ 

ਭਗਤਿ ਮਹਿ ਜਾਗ/ਹਿੰ” ਨਿਤਪ੍ਰਤਿ ਸੋਯੋ ਜੇ ਜਗ ਕੇ ਜੈਜਾਲਿ੯ । ਬਸਤ੍ਰ 
ਵਟਤਿ ਤਨ ਦੁਰਬਲ ਹੋਯਹੁ ਗੁਰ ਅਨੁਰਾਗ ਧਰੇ ਰੌਗ ਲਾਲ ॥ ੧੬ ॥ 

ਤ੍ਰਿਤੀ ਬਰਖ ਮਹਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਅੰਗਦ ਤ੍ਰਿਤੀ ਡੇਢ ਗਜ ਦੀਨਹੁ ਚੀਰ । 
ਨਹਿੰ ਬੋਲਹਿ ਤਿਹ ਸੈਗ ਕਬਹਿ ਕਛੁ ਬੈਠਹਿੰ ਦੂਰ ਕਿ ਹੋਵਹਿ ਤੀਰ । 
ਹਾਥ ਚਰਨ ਜੁਗ ਭਏ ਬਿਬਰਨੇ? ਫਟੇ ਮਾਸ ਲਾਗੇ ਜਲ ਸੀਰ। ਤਉ 

ਨ ਮਨ ਮਹਿ ਫੁਰੈ ਔਰ ਬਿਧਿ ਇਕ ਸੇਵਾ ਕੇ ਤਤਪਰ ਧੀਰ” ॥ ੧੭ ॥ 

ਜਾਮ ਜਾਮਨੀ ਜਾਗਹਿੰ, ਆਨਹਿੰ ਜਲ ਕੋ ਕਲਸ, ਕਰਾਇੰ ਸ਼ਨਾਨ। 
ਚਰਨ ਪਖਾਰਹਿੰ, ਬਸਤ੍ਰ ਪਖਾਰਹਿੰ, ਪੂਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਿਮਰਨ ਠਾਨਿ । 
ਬਹੁਤ ਦੇਗ ਹਿਤਨੀਰ ਘਟਾ ਭਰਿਚਹੀਅਹਿ ਜਿਤਿਕ ਤਿਤਕ ਦੇ ਆਨਿ। 

'ਸਮਧਾਂ ਆਨਹਿੰ, ਖ਼ਾਰਨਿ ਣਾਨਹਿੰ, ਪੁਨ ਪੰਕਤਿ ਜੁੜ ਕਰਿਹੀਂ ਖਾਨ ॥ 
੧੮॥ ਪਾੜ ਸੁਧਾਰਹਿੰ“ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਸਭਿ, ਗਰਮੀ ਬਿਬੈ ਸੁ ਹਾਂਕਹਿੰਊ 
ਪੌਨ । ਜਬਿ ਜਲ ਪਾਨ ਕਰਹਿ ਲੇ ਆਵਹਿ, ਸੇਜ ਸੁਧਾਰਹਿ ਹਿਤ ਗੁਰ 
ਮੌਨ । ਚਰਨ ਅੰਗੂਠੇ ਮਹਿ ਬ੍ਰਿਟਾ" ਪਾਕੋ ਨਿਜ ਆਨਨ ਮਹਿ ਰਾਖਹਿੰ 

੧ਕਿਸ ਉਲਟੀ ਗਲ ਦੀ ਕੁਛ ਗਿਰਤੀ (ਸੋਚ) ਨਹੀ ਕਰਦੇ । “ਡੇਟਾ ਕੀਤਾ । "ਰੱਸੀ ਨਾਲ । 

੪ਠੁਠ। । “ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਲਰਦੇ । #ਗਾਉ ਭਗਤਿ ਵਿਚ ਨਿੱਤ ਜਾਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਗਤ ਦੈ 

ਐਜਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਗਏ ਹਨ। “ਹੋਰ ਰੰਗ ਦੇ । ੯ਧੀਰਜ ਧਾਰਕੇ । ੯ਲੱਕੜੀਆੰ । "“ਗਾੇ 

ਮਾਂਜਣ । ""ਫੋੜ' । “ੰਪਾ-ਜਗਤ । 1ਪ:-ਹਾਂਕ ਹੈ। 

ਇਹ ਗਲ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਹੁ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਫੋੜਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੱਦੀ 

ਪਰਝੈਠਣਦੇ ਵਿਠੋਧੀ ਨਿੰਦਕਾਂ ਦੀ ਟੋਰੀ ਹੋਈ ਨਿੰਦਾ ਹੈ,ਜਿਸਨੂੰ ਨਾਵਾਕਫ ਪਰ ਪ੍ਰੇਮਾਧੀਨ ਸਿੱਖੀ 
ਨੇ ਸੁਹਣੇ ਮਰਥਾਂ ਵਿਚ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਇਹ ਗਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। 

[ਤਾਕੀ ਤੁਕ ਦ੪ ਅਗਲੇ ਪੰਨੈ ਦੇ ਦ੨'(ਗਰ” 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । _ (੧੩੮੧ ) ਰਾਸਿ ੧। ਅੰ£ ੧੬, 

ਤੋਂਨ । ਮੁਖ ਕੇ ਗਰਮ ਸ੍ਰਾਸ ਤੇ ਦੁਖ ਨਹਿ ਯਾਂਤੇ ਧਰਹਿੰ ਬੈਠ ਰਹਿੰ ਕੌਨ 
॥੧੯॥ ਜਬ ਮੁਖ ਰੁਧਰ ਰਾਂਧਿ" ਕਿਛੁ ਆਵਹਿ ਤਿਸ ਕੌ ਬੂਕ ਦੇਹਿ ਧਰ 
ਛਾਰਿ"।=ਸਖ ਸੋਂ ਸੈਨ ਕਰਹਿ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਨਹਿ ਦੁਖ ਹਇ-ਇਮਿ ਰਿਦੇ 
ਬਿਚਾਗਿ ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਜਥਿ ਸੇਵ ਉਠਾਈ ਸੈਮਤ ਬੀਤ ਗਏ ਤਬ ਚਾਰ। 
ਚੌਬੋ ਦਿਯੋ ਰੁਮਾਲ ਬਹੁਰ ਤਬਿ ਸੋ ਭੀ ਲੀਨਹੁਂ ਸਿਰ ਪਰ ਧਰ ॥੨੦ ॥ 
ਪੰਚ ਬਰਖ ਮਹਿੰ ਪੰਚ ਦਿਯੇ ਗੁਰ, ਖਸ਼ਟ ਬਰਖ ਮਹਿ ਖਸ਼ਟੋ”' ਦੀਨ । 
ਸੈਮਤ ਸਪਤਮ ਮਹਿੰ ਗੁਰ ਸੇਵਤਿ ਪਗ ਅੰਗੁਸ਼ਟ ਧਰਹਿਂ ਮੁਖ ਲੀਨ । 
ਭਯੋ ਕਛੁਕ ਪਰਕਾਸ਼ ਰਿਦੈ ਮਹਿ ਜਿਮ ਅਰਣੋਂਦੈ” ਹੋਤਿ ਨਵੀਨ । ਕਰਾ- 
ਮਾਤ ਕੀ ਸ਼ਕਤਿ ਭਈ ਤਬਿ ਸਿੱਧਾਂ ਫੁਰਨ ਲਗੀ ਮਨ ਚੀਨ ॥ ੨੧॥ 
ਇਕ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਜੀ ਸੋਏ ਚਰਨ ਅੰਗੂਠ ਲੀਨ ਮੁਖ ਧਾਰਿ। 
ਰਾਂਧ[ ਰੁਧਿਰ ਜੋ ਹੋਇ ਇਕੱਤ੍ਰੈ ਮੁਖ ਤੇ ਬੂਕ ਦੇੜਿ ਛਿਤਿ ਡਾਰਿ । ਪੂਨ 
ਆਨਨ ਮਹਿੰ ਧਾਰਹਿ ਸੁਖ ਹਿਤ ਪਾਇ ਨ ਸੈਕਟ ਗੁਰੂ ਉਦਾਰਿ । ਬੈਠੇ 
ਬੀਤਜੋਂ ਏਕ ਜਾਮਿ ਜਬਿ ਹਿਰਦੈ ਮਹਿ ਤਬਿ ਕੀਨ ਬਿਚਾਰਿ॥ ੨੨॥, 
=ਮੋ ਮਹਿ ਸ਼ਕਤਿ ਕਾਮ ਕਿਸ ਆਵਹਿ ਗੁਰ ਸ਼ਰੀਰ ਤੇ ਜੇ ਦੁਖ ਪਾਇ । 
ਕਰੋਂ ਅਰੋਗ ਜੁ ਬਿ ਇਹ ਸੂਕਹਿ ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਬਹਿ ਸੁਖ ਆਇ-੧ 

੧ਲਹੂ ਪਾਕ । ”ਧਰਤੀ ਪਰ ਸੁੱਟ ਦੇਣ । ₹ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਦ। । #ਪਾ:-ਖਸ਼ਟ ਸੁ । ̀ ਪਾ:-ਰੀਧ 
“ਵਲ [ਪਿਠਨੇ ਪੰਨੇ ਦੀ ਬਾਕੀ ਟੂਕ) 

ਮਹਿੰਮਾ ਪੂਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁ: ਪ੍ਰ:ਸੂ'ਰ੍ਬ ਤੋ ਤੀਹ ਬਰਸ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਪਹਿਲੋ' ਦਾ ਗ੍ਰੇਥ ਹੈ 

ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਂ ਹੀ ਭੁੱਟੀਂ ਨੇ ਸਵਈਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ 

ਇਹ ਗਲ ਪੂਸਿਧ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਜਿਸ ਰੋਗੀ ਉਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਅਰੋਗ 

ਹੋ ਜੀਂਦਾ ਸ਼ੋ । ਭੱਟ ਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ: ਯਥ£-ਜਾਕੀ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰ ਕਾਲਖ 

ਖਨਿ ਉਤਾਰ” । ਇਸ ਰਾਸ ਦੇ ਅੰਸੂ ੧੦ ਦੇ ਅੰਕ ਬ ਤੇ ੫ ਵਿਚ ਇਹੇ ਗਲ ਕਵਿ ਜੀ 
%੫ ਦੱਸ ਆਏ ਹਨ । ਫਿਰ ਟਿੱਕੇ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ-'ਜੋਤਿ ਸਮਾਣੀ ਜੇਤਿ 
ਮਾਹਿ । ਪੁਨਾ=ਜੋਤਿ ਓਹਾ ਜੁਗਤਿ ਸਾਇ ਸਹਿ, ਕਾਇਆਂ ਫੇਰਿ ਪਲਟੀਐ ॥” ਜਦ ਸ਼੍ਰੀ 

ਰੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹੀ ਕਾਇਆ (ਦੇਹ) ਬਦਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫੌੜੇ ਦੀ ਬਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। 

ਫੇਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖੰਦੇ ਹਨ-'ਜੋਤੀ ਜੇਤ ਮਿਲਾਇਕੈ ਸਤਿਗੂਰ ਨਾਨਕ ਰੂਪ 
ਵਫਾਯਾਂ..। ਕਾਯਾਂ ਪਲਟ ਸਰੂਪ ਬਣਾਯ । 53 ੧ ' “ੜੀ ੪੫1 ਤੁਥ:-ਗੁਰੁ ਅੰਗਦ 
ਗੁਰੁ ਅੰਗ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬ੍ਰਿਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਫਲਿਆਂ । [ਵਾਰ ੨੩ । ਪੰਥੀ ੮ । ਏਹ ਸਾਂਰੇ ਪੂਮਾਣ 
ਆਪ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਉਰ ਨਾਨਕ ਵਰਗਾ ਅਹੋਗ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਫੋੜੇ ਵਾਲ਼ੀ ਗਲ 
ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੩੮੨) ਰਾਸਿ ੧। ਅੰਸੂ ੧੬. 

ਢਿਮਿ ਬਿਚਾਰਿ ਕਰਿ ਅਪਨ ਸ਼ਕਤਿ ਤੇ ਸਗਚੋ ਰੋਗ ਦੀਨ ਬਿਨਸਾਂਇ । 
ਭਏ ਅਰੋਗ ਅੰਗ ਸਭਿ ਸੁਧਰੇ ਦੇਖਤਿ ਬਿਸਮਤਿ ਹੁਇ ਹਰਖਾਇ ॥ 
੨੩॥ ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਜੀ ਜਾਗ ਪਿਖਯੋ ਤਨ ਚਰਣ ਅੰਗੂਠੇ ਮਹਿ ਬਿ 
ਨਾਂਹਿ । ਅਪਰ ਸਰੀਰ ਅਰੋਗ ਭਯੋ ਸਭਿ ਬਹੁਰ ਬਿਲੋਕਯੇ ਬੈਠਯੋ ਪਾਹ। 

ਦ. 

ਰਿਦੇ ਬਿਚਾਰਯੋ=ਕਯਾ ਇਹ _ਹੋਯਹੁ ਸੁਪਤ" ਜਾਮ ਇਕ” ਰੋਗ 
ਬਿਲਾਹਿ”-।ਪੁਨ ਜਾਨਯੋ-ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰ ਕੀਨ ਇਮਿ ਕੁਛਕ ਸ਼ਕਤਿ ਹੋਈ 
ਇਨ ਮਾਂਹਿ-॥ ੨੪ ॥ 'ਸੁਨਿ ਪੁਰਖਾਂ ਤੈਂ ਕਜਾਂ -ਇਹੁ ਕੀਨਸਿ ਜਰਾ” 
ਸ਼ਕਤਿ ਭੀ ਜਰੀ ਨ ਜਾਇ। ਤੀਨ ਲੋਕ ਪਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਇਸ 
ਤਨ ਕੋ ਤਿਨ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇ । ਉਚਿਤ ਕਸ਼ਟ ਕੇ ਹੈ ਇਹ ਸਦਹੀ ਕ੍ਯੋੱ 
ਇਹੁ ਦੀਨੋ ਰੋਗ ਗਵਾਇ । ਅਬਿ ਤੇ ਬਹੁਰ ਨ ਕਰਹੁ ਦਿਖਾਵਨਿ ਕਿਸ 
ਅਸਥਾਨ ਕਿਛੁ ਹੁਇ ਜਾਇ॥ ੨੫ ॥ ਅਜ਼ਰ ਜਰਨ ਹੁਇ ਸੈਤਨਿ ਕੌ 
ਉਰ ਮਹਾਂ ਰੀਭੀਰ ਸੁ ਧੀਰ ਬਿਸਾਲ। ਸਿਰ ਲਗ ਦੈਤਿ ਦੇਰ ਨਹਿੰ 
ਲਾਵਹਿੰ, ਅਜ਼ਮਤ ਨਹਿ ਵਿਖਾਇੰ ਕਿਸਿ ਕਾਲ । ਐਸੇ ਕਰਹਿ ਬਧੜਿ“ 
ਨਿਤ ਜਾਂਵਹਿ, ਕਿਸੂ ਜਨਾਵਹਿ ਰਹਹਿ ਨ ਪਾਲਿ# । ਸੀਖ ਧਰਹੁ ਦ੍ਰਿੜ 
ਨਹਿਨ ਬਿਸਾਰਹੁ, ਸਦ' ਸਮ'ਰਹੁ ਪ੍ਰਭੂ ਕ੍ਰਿਪਾਲ” ॥ ੨੬॥ ਸੁਨਿ ਸੁ 
ਅਮਰ ਜੋਰਿ ਕਰ ਠਾਂਢੇ “ਛਿਮਹੁ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਮਨਮਤਿ ਕੀਨਿ । ਨਹੀਂ 
ਰਜਾਇਿ ਆਪ ਕੀ ਬਰਤੀ ਅਬਿ ਮੈਂ ਕਰੇਂ ਸੀਖ ਜਿਮ ਦੀਨ ।ਬਿਰਦ ਬਡੋ 
ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਆਪ ਕੋ ਸਾਗਰ ਜਿਮ ਗੈਭੀਰ ਪ੍ਰਬੀਨ” । ਧੀਰ ਧਰਾ ਸੀ 
ਧਰਤਿ ਸਦਾ ਤੁਮ; ਹਮ ਕਯਾ ਜਾਨਹਿੰ ਜੀਵ ਮਲੀਨ” ॥ ੨੭॥ ਬਿਨਤੀ 
ਸੁਨਤਿ ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੋਦ ਪ੍ਰਤੁੱਬਖਸ਼ੇ “ਕਰਹੁ ਨ ਐਸੇ ਫੇਰਿ” । ਨਿਜ ਸਰੀਰ 
ਪੁਨ ਤਥਾ ਬਨਾਯਹੁ ਚਰਣ ਅੰਗੂਠੇ ਬ੍ਰਿਣ' ਜੁ ਬਡੇਂਢ। ਰਾਂਧ ਰੁਧਰਚੋਵਤਿ[ 
ਰਹਿ ਥੋਰੋ ਗੁਰ ਕੀ ਕਬਾ ਅਕਥ ਹੀ ਹੇਰਿ। ਕਿਸ ਮਹਿ ਸਮਰਥ 
ਜਾਨ ਸਕਹਿ ਕੌ ਸੁਰ ਨਰ ਬਿਸਮਤਿ ਸੁਮਤਿ ਬਡੇਰ] ॥ ੨੮ ॥ ਬਰਖ 
ਇਕਾਦਸ਼ ਸੇਵ ਕੀਨਸਿ ਦਿਏ ਰੁਮਾਲ ਇਕਾਦਸ਼ ਪਾਨਿ। ਸੋ ਸਗਰੇ ਸਿਰ 
ਪਰ ਕਰਿ ਬਾਂਧਨਿ ਰਸਰੀ'” ਸੋਗ ਸੁ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਠਾਨਿ । ਬੜੋ ਮੁਕਟ ਤਿਨ 
“ਸ਼ੜਿਆਂ । ਇਕ ਪਹਿਰ (ਵਿਚ) । “ੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਰਿਆ । “ਥੋੜ੍ਹੀ । “(ਸ਼ਕਤੀ) ਵਧਦੀ ਹੈ । 
੬ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਣਾਵਿਆਂ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ । “ਦਾਨੇ । “ਧਰਤ ਵਾਂਗ ਧੀਰਜ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ 
ਹੋ। ੯ਫੋੜਾ। 'ਰੱਸੀ। __“#੫੪-ਕਰਿ। _1ਪ=-ਨਿਚੁਰਤਿ। _3੫੪-ਘਨੇਰ । 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੩੮੩ ) ਗਾਸਿ ੧। ਅੰਸੂ ੧੬, 
ਕੌ ਤਬ ਹੋਯਹ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤਿ ਭੀਗਹਿ ਨੀਰ ਮਹਾਨ । ਬਹੁ ਪਪੀਲਕਾ' 
ਬਾਸਾ ਕੀਨਸ ਅਪਰ ਜੀਵ ਉਪਜੇ ਤਿਸ ਥਾਨਾੰ ॥ ੨੯ ॥ ਜਬਿ ਕੇ ਦਏ 
ਸੀਸਪਰ ਬਾਂਧੇ ਬਹੁਰ ਨ ਤਰੇ ਉਤਾਰਨਿ ਕੀਨਿ । ਕਰਤਿ ਰਹਤਿ ਦਿਨ 
ਪ੍ਰਤਿ ਦ੍ਰਿੜ ਤਿਨ ਕੌ ਰੈਨ ਦਿਵਸ ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਬੀਨਿ।ਅਪਰ ਬਾਸਨਾ ਰਹੀ 
ਨ ਕੋਊ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਮਰਤਿ ਹਇ ਲੀਨ। ਕਹਨਿ ਸਨਨ ਕਿਹ ਸੋਂ 
ਨ ਕਰਹਿ ਕਬਿ, ਇਕ ਸੇਵਾ ਕੇ ਤਤਪਰ ਭੀਨਿ” ॥੩੦॥ ਬਰਖ ਦ੍ਰਾਦਸ਼ੋ 
ਸੇਵਤਿ ਆਯਹੁ ਜੀਰਣ ਚੀਰ ਸਰੀਰ ਸੁ ਛਾਦਿ”। ਪਗ ਮਹਿ ਭਈ 
ਬਿਵਾਈ" ਫਟ ਕਰਿ,ਖਾਨ ਪਾਨ ਕੋ ਚਹੈ ਨ ਸਾਦਿ । ਜਲ ਸੋਂ ਭੀਜ ਹਾਥ 
ਤਿਸ ਬਿਧਿ ਭੇ, ਕਬਿ ਬੈਠਹਿ ਸੁਨਿ ਸ਼ਬਦ ਸੁ ਨਾਦਿ“ । ਘਾਲੀ ਘਾਲਾਂ 
ਅਧਿਕ ਜਬਿ ਐਸੇ ਦੇਖਤਿ ਸਿੱਖਯ ਹੋਹਿ ਬਿਸਮਾਦਿ ॥੩੧॥ “ਮਧਰੋ ਡੀਲ 
ਸਰੀਰ ਅਲਪ” ਇਨ, ਬਹੁਰ ਬ੍ਰਿੱਧ, ਬਲ ਨਹਿ ਜਿਨ ਮਾਂਹਿ। ਸ਼੍ਰੇਤ ਕੇਸ, 
ਤਨ ਚਰਮ ਸਿਥਲ ਬਹੁ, ਸੇਵਾ ਸਭਿ ਤੇ ਅਧਿਕ ਕਰਾਹਿੰ। ਚਰਨ ਅੰਗੂਠਾ 
ਨਿਸ ਮੁਖ ਰਾਖਤਿ, ਨਹਿ ਸੋਵਤਿ ਕਬਹੂੰ ਚਿਤ ਚਾਹਿ । ਜਾਮ ਜਾਮਨੀ ਤੇ 
ਜਲ ਆਨਹਿ ਗੁਰੂ ਸ਼ਨਾਨਹਿੰ ਪ੍ਰੇਮ ਉਮਾਹਿ॥੩੨॥ ਸੀਤ ਉਸਨ" ਬਰਖਾ 
ਬਡ ਹੋਵਤਿ ਸੇਵਹਿ ਇਕ ਸਮ ਜਾਨਹਿ ਨਾਂਹਿਓ । ਤ੫ ਬਿਸਾਲ ਕਰ ਘਾਲ 
ਸੁ ਘਾਲਹਿੰ ਪੈਨ ਜਨਮ ਕਰਿ ਲੀਨਿ ਉਪਾਹਿਹ[। ਤੱਦਪਿ ਰੁਖ਼ ਨਹਿ 
ਗੁਰ ਕਛੁ ਕਰਿ ਹੈਨ ਉਦਾਸੀਨ ਸੀ ਬਿਰਤੀ ਰਖਾਹਿਂ । ਨਿਕਟ ਬਿਠਾਇ ਨ 
ਬੋਲਹਿ ਬੂੜਹਿੰ, ਅਗਮ ਗੁਰੂ ਗਤਿ ਲਖੀ ਨ ਜਾਹਿ? ॥੩੩॥ ਸਿਖ ਇਮ 
ਭਨਤਿ""; ਅਪਰ ਜੇ ਨਰ ਹੈਂ ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਕੇ ਠਾਨਹਿੰ ਉਪਹਾਸ । ਘਰ ਤੇ 
“ਕੀੜੀਆਂ । ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ । ੧ਢਕਿਆ ਹੈ । ਬਿਆਈ । “ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ । =ਕਮਾਈ । 
?ਛੋਟਾ ਸਰੀਰ । “ਠੰਢ ਗਰਮੀ, ਉਨ੍ਹਾਲ ਸਿਆਲ । ੯(ਠੰਢ ਗਰਮੀ ਬਥੈਂਖਾ) ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, 
ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੋਂ । “ਅੰਕ ੩੨ ਤੇ ੩੩ ਵਿਚ ਸਿਖ ਜਿਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਓਹ ਦੱਸਿਆ 
ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਲੋਕ ਹਾਸੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਦੱਸਣ ਲਗੇ ਹਨ। 

#ਹਰ ਸਾਲ ਡੇਢ ਗਜ ਹੁਮਾਲ ਤੇ ਕਿਰਮ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਾਦੀ ਮਹਿੰਮਾਂ ਪੂਕਾਸ਼ ਵਿਚ 
ਹੈ, ਓਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਾਂ ਬਰਸ ਓਹੀ ਬਸਤਰ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਜੋ ਪਹਿਨੇ ਸੇਵਾ ਵਿਚ 
ਆਏ ਸੇ । ਇਹ ਕਿਰਮ ਚਲਣ ਵਾਲੀ ਗਲ ਬੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਿੰਦਕ ਲੋਕਾੰਦੀ ਚਲਾਈ ਹੋਈ 
ਜਾਪਦੀ ਹੈ । ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਸਵ਼ਈਆਂ ਵਿਚ ਤੀਸਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ 
ਇਹ ਬਾਤ ਸਪਸ਼ਟ ਯਾ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਬੀ ਨਹੀਂ' ਦਿੱਤੀ ਹੈ । `_1੫:-ਸ੍ਰੋਨ। 

ਤਪ>-ਲੀਨ ਉਮਾਹਿ । ਭੂੋਪਾ-ਤੱਦਪਿ ਗੁਰ ਰੁਖ ਨਹਿ ਕਛੂ ਇਸ. ਢਿਸ਼ ॥ 



__ ਸ੍ਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੩੮੪ ) ਰਾਸਿ੧। ਅੰਸੂ ੧੭, 
ਮਨਹੁ ਨਿਕਾਸਜੋ ਕਿਸਿ ਨੇ ਦਰਬ ਨਹੀਂ ਕਛ ਇਸਕੇ ਪਾਸ । ਗੁਰ ਨਿਰ£ 
ਸਰੇ ਕੋ ਸੁ ਆਸਰਾ ਇਮ ਲਖਿ ਆਯਹੁ ਦਿਨਹੁ ਅਵਾਸ । ਟੁਕਰੇ ਖਾਨ 
ਰਹਜੋ ਪਰ ਕੈ ਇਹ, ਸਭਿ ਨੇ ਤਯਾਗਮੋ ਭਯੋ ਨਿਰਾਸ ॥ ੩੪ ॥ ਵਿਰਹਿ 

_ ਨਿਥਾਵਾਂ ਥਾਂਵ ਨ ਪਾਵਹਿ, ਅਹੈ ਨਿਮਾਨਾ ਮਾਨ ਨ ਕਾਇ । ਰੈਨਿ ਦਿਵਸ 
ਇਤ ਉਤ ਕੋ ਬਿਚਰਤਿ ਸਭਿ ਕੇ ਆਰੀ ਸੇਵ ਕਮਾਇ । ਇਕ ਅਹਾਰ ਕੋ 
ਅਚਵਨ ਕਰਿਹੀ ਅਵਰ ਵਸਤੁ ਕਿਛੁ ਹਾਬ ਨ ਆਇ । ਸਭਿ ਕੋ ਕਹਕੋ 
ਕਰੈ ਉਰ ਡਰਪਤਿ-ਨਹੀ' ਨਿਕਾਸ ਦੇਹਿ ਇਸ ਬਾਇੰ-॥ ੩੫॥ ਇਮਿ ' 
ਨਿੰਦਕ ਉਪਹਾਸ ਜੁਕਤਿ ਬਹੁ ਨਿੰਦਹਿੰ,ਬਿੰਦਹਿੰ ਨਹੀ ਗਵਾਰ" । ਦੀਨ 

_ ਦੁਨੀ ਕਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਇ ਜਿਸ ਕੇ ਸਮ ਕੋ ਹ੍ਰੋ ਨ ਉਦਾਗ ਸਿੱਖਯਨ ਅਰੁ 
ਨਿੰਦਕ ਤੇ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਹਰਖ ਨ ਸ਼ੋਕ ਕਰਹਿ ਕਿਸ ਬਾਗਿ ਇੱਕ ਸੇਵ ਕੇ 
ਤਤਪਰ ਹ੍ਰੈ ਕਰਿ ਗੁਰੂ ਅਰਾਂਧਹਿੰ ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ ॥ ੩੬ ॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ 
ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੱਬੇ ਪੂਥਮ ਰਾਸੇ'ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰ ਸੇਵਾ” ਪੂਸੈਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਖੋੜਸਮੋ ਅੰਸੂ ॥੧੬॥ 

੧੭. [ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਵਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼] 
ਰਿ ਕਰਹਿ ਹਰਖ ਸ਼ੋਕ ਉਰਿ ਤਯਾਗ । 

ਕਹਜੋ ਕਿਸੂ ਕੋ ਕਿਸੀ ਬਿਧਿ ਧਰਹਿੰ ਨ ਮਨ ਬਡੁਭਾਗ ॥ ੧ ॥ ਨਿਸਾਨੀ 
ਛੈਦ ॥ ਘਣਾ ਸ਼ਕਾਮ ਇਕ ਨਿਸਾ ਮਹਿ ਪਸਚਜੋ ਅੰਧਕਾਰਾ। ਕੋ ਕੌ 
"ਠੱਠੇ ਨ ਨਿੱਦਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ । 

ਸਹੀ ਪਾਵਨ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਘਾਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ 
ਤੋਂ ਪੂਸ਼ਨ ਉਠ ਖੜੋਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਉਂ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਹੈ ? ਕੀਹ ਇਸ ਸੇਵਾ ਮਾੜ੍ਹ_ ਨੈਂ 
ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਟੂ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ ? ਕੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ ਦਾਂ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨਾਲ਼ 
ਕੁਛ ਸੈਵਰਦਾਂ ਹੈ ] ਉੱਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੇਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਓਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ 
ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਉੱਚ ਪਦਵੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਸਹੀ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ ਧੁਹੋ' ਗੁਰੂ 
ਹਨ, ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਪਦਮ ਦਾ ਹੋਣਾਂ ਦੱਸਕੇ ਕਵਿ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੂਚਤ ਕਰ ਆਏ ਹਨ । 
ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤ ਵਿਚ ਬੁਠੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਬੂਠੇ ਸਿੱਖੰ ਦੀ ਪਰਪਾਟੀ ਨੇ ਸੱਚ ਤੈ 
ਅਸਲੀਅਤ ਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦ ਆਦਰਸ਼ ਤੇ ਸੱਚੇ ਸ਼ਿੱਖ ਦਾਂ ਆਦਰਸ਼ 
ਜ਼ਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਮ ਕੌਤਕੀ ਵਲੋਂ” 
ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਫ ਵਿਚ ਰਖੇ ਗਏ ਸਨ । ਪਹਿਲਾਂ ਨੇਕ ਤਬੀਯਤ, ਧਰਮ ਦਾ ਬੁਕਾਉ, ਭਗਤੀ 
ਦੀ ਪਿਆਸ ਵਿਚ ਤੀਰਬ ਪਰਸਨ, ਵੇਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਯਾਸ, ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਅਵਧੀ ਕਰਕੇ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਗਯਾਸ' ਤੇ ਸਿਖੀ ਦੀ “ਸਰਬ ਆਪ ਤਯਾਗ” ਮਿਸਾਲ ਕਾਯਮ ਕੀਤੀ, ਫੇਰ ਜੋ 

. ਕੁਛ ਸਨ ਅਰਥਾਤ ਗੁਦੂ, ਸੇ ਹੋਕੇ ਵਿਰ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਦਿਖਾਯ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਦ ਢੀ 
ਕਾਰ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਨਿੜਾਹੀ । 'ਪਾ:=ਕਿਸ ਬਿਧੀ । 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ੂਰਜ । `( ੧੪੮੫) ਰਾਸਿ ੧। ਅੰਸੂ ੧੭. 
ਬੂੰਦ ਧਰਿ ਕਰਦਮੁ' ਕਰਿ ਡਾਰਾ । ਸਰਦ ਕਾਲ ਪਾਲਾ ਪਰੇ ਤਨ 
ਸੁਕਚਹਿ ਸਾਰੇ । ਤੂਲ” ਤੁਲਾਈ ਕੈ ਅਗਨਿ ਸੀਤਹਿ ਨਿਰਵਾਰੇ॥ ੨॥ 
ਰਹੀ ਜਾਮ ਜਬ ਜਾਮਨੀ ਭਾ ਮੱਜਨ ਕਾਲਾ । ਚਲੇ ਕਲਸ ਲੋ ਹਾਥ ਮਹਿੰ 
ਆਲਸ ਕੌ ਫਾਲਾ । ਭਰਯੋ ਜਾਇ/ਸਿਰ ਪਰ ਧਰਜੋ, ਹਟਿ ਆਵਨ ਲਾਗੇ। 
ਸਨੇ ਸਨੇਂ” ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰ ਜੀ ਪਗ ਰਾਖਹਿੰ ਆਗੇ ॥੩॥-ਵਿਸਲਹਿ ਪਗ 
ਕਲਸਾ ਗਿਰਹਿ ਜਲ ਪਹੁੰਚਹਿ ਨਾਂਹੀ। ਟਰਹਿ ਸਮੋ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੌ-ਇਸ 
ਚਿੰਤਾ ਮਾਂਹੀ । ਧਰਮਸਾਲ ਕੇ ਪੰਥ ਮਹਿੰ ਘਰ ਹੁਤੋ ਜੁਲਾਹੇ“। ਗਿਰਯੋ ਨੀਰ 
ਡਿਨ ਤੇ ਤਹਾਂ ਕਰਦਮ ਬਹੁ ਤਾਂਹੇ ॥ ੪॥ ਮੰਦ ਮੰਦ ਬੰਦਨ ਗਿਰੈ' ਪੁਨ 
ਪੰਕ ਸੁ ਯਾਂਤੇਂ । ਅਧਿਕ ਅੰਧੋਰੋ ਹੁਇ ਰਹਕੋ ਮਗ ਲਖਕੋ ਨ ਯਾਂਤੇ। ਇਕ 
ਕਰੀਰ ਕੋ ਕਿਲਕ” ਤਹਿ ਛਿਤਿ ਗਡਜੋ ਜੁਲਾਹੇ।ਚੀਰ ਬੁਨਹਿੰ ਤਿਸ ਬਾਂਧਿ 
ਕਰਿ ਕੁੰਭਲ' ਪੁਨ ਮਾਂਹੇ ॥੫॥ ਆਏ ਜਬਿ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰ ਤਹਿ ਪਗ ਕੀਲੇ 
ਲਾਗਾ । ਨਿਕਟ ਗਿਰੇ ਕ੍ਰੰਭਲ ਬਿਖੈ ਨਹਿੰ ਸੈਭਲਿ ਆਗਾ । ਕਲਸ ਬਚਾ- 
ਵਨਿ ਕਾਰਨੇ ਬਲ ਕੀਨ ਬਡੇਰਾ । ਨੀਰ ਨ ਗਿਰਨੇ ਦੀਨ ਤਿਸ ਥੈਭਯੋ 
ਤਿਸ ਬੇਰਾ ॥ ੬॥ ਨੀਠ ਨੀਠ” ਕਲਸਾ ਤਬਹਿ_ਸਿਰ ਉਪਰ ਰਾਖਜੋ - 
ਮਜਨ ਕੋ ਨਹਿ ਬਿਲਮੁ ਹੁਇ ਗੁਰ ਦਿਸ਼-ਅਭਿਲਾਖਜੋਂ । ਪਰੀ ਜੁਟਨਾਹੀ 
ਸਦਨ ਮਹਿ ਅਰੁ ਹੁਤੋ ਜੁਲਾਹ। ਭਯੋ ਖੜਕ ਸਨਿ ਕੇ ਸ਼ਬਦ “ਬਾਹਰ ਕੌ 
ਆਹਾ ? ॥੭॥ ਗਿਰਜੋ ਕੌਨ ਇਸ ਥਲ ਬਿਖੈ ਤਸਕਰ ਹੈ ਕੋਊ?। ਕਿਥੋਂ 
ਅਪਰ ਮਾਨਵ ਅਹੈ?ਉੱਤਰ ਦਿਹੁ ਸੋਊ?। ਸੁਨਜੋ ਜੁਲਾਹੇ ਕੋ ਭਨਜੋ ਸ਼੍ਰੀ 
ਅਮਰ ਬਤਾਯੋ । “ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕੌ ਦਾਸ ਹੋਂ ਲੈਬੇ ਜਲ ਆਯੋ”॥੮॥ “ਕੌਨ 
ਦਾਸ ਇਸ ਕਾਲ ਮਹਿ ਪਾਲਾ ਅੰਧਕਾਰ । ਬੂੰਦਾਂ ਬਰਖਤਿ, ਘਨ ਘਣਾ 
ਅਵਨੀ ਪਰ ਗਾਰਾ”। ਸੁਨਤਿ ਜੁਲਾਹੀ ਨੇ ਭਨਜੋ ਔਰ ਨ ਅਸ ਕੋਉ। 
ਨਿਰਥਾਵਾਂ ਅਮਰੂ ਵਿਰਹਿ ਇਸ ਛਿਨ ਹਰ ਸੋਊ ॥ ੯ ॥ ਨਿਸ ਦਿਨ ਇਸਕੋ 
ਚੈਨ ਨਹਿ ਇਤ ਉਤ ਨਿਤ ਡੋਲੈ । ਖ।ੱ ਪੈਂਟ ਨਿਤਾਂ ਭਰਤਿ ਹੈ ਕਿਰ 
ਸੋਂ ਨਹਿੰ ਬੋਲੈ । ਕੁਲ ਗ੍ਰਹਿ ਤਜਿ ਉਪਹਾਸ ਸਹਿ" ਰਹਿ ਤਪੇ ਨਜੀਕਾ । 
ਜਗ ਕੀ ਲਾਜ ਨ ਕੁਛ ਕਰਹਿ ਕਹਿ ਬੂਰਾ ਕਿ ਨੀਕਾ” ॥ ੧੦॥ ਸੁਨਿ 
“ਚਿੱਕੜ । ”'ਰੂਈਂ ਦੀ । ਝਠੰਢ ਨੂੰ ਦੁਰ ਕਰਦੇ ਹਨ । “ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ । “ਜਲਾਂਹੇ ਦਾ ਘਰ । 
$ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਿੱਕੜ ਸੀ । “ਕਿੱਲਾ । "ਖੱਕੀ । “ਬੱਦਲ । "”ਜਿਮੀ' ਉਤੇ ਚਿਕ> ੈ। 
"ਰਾਸੀ, ਠੱਠਾ ਸਹਾਰ ਕੇ । ਬੈਂਪਿ:-ਇਕ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੩੮੬ ) ਗਾਸਿ ੧। ਅੰਸੂ ੧੭, 

ਅਮਰ ਜੀ “ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਿਥਾਵਾਂ। ਸੇਵਯੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਿ ਬਡੋ 

ਸਰ ਤਿ. ਸੁਭਾਵਾ” । ਤੂੰ ਕਮਲੀ ਹੁਇ ਕਹਤਿ ਹੈਂ ਬੁਧਿ ਰਿਦੈ ਨ 

ਕੋਈ। ਨਹੀਂ ਮਹਾਤਮ ਯੋ ਲਖਕੋ ਦਾਤਾ ਜਗ ਜੋਈ” ॥੧੧॥ ਇਮਿ 

ਕਹਿ ਸਿਰ ਪਰ ਕਲਸ ਲੈ ਆਏ ਨਿਜ ਥਾਨਾ । ਆਗੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਗੁਰੁ 

ਚਹਿੰ ਕਰਜੋ ਸ਼ਨਾਨਾ । ਚੌਕੀ ਪਰ ਤਬ ਖਰੇ ਥੇ ਸੁਨਿ ਸ਼ੌਨ ਬ੍ਿਤੌਤਾ। 

ਅਤਿ ਧ੍ਰਿਤ” ਜਾਨੀ ਦਾਸ ਮਹਿ ਚਾਹਤਿ ਪਰਖੰਤਾ ॥੧੨॥ ਆਯੋ ਨਿਕਰ, 

ਬਤਾਇ ਨਹਿੰ;ਲਗਿ ਸੇਵ ਸੁਜਾਨਾ। ਚਰਨ ਪਖਾਰੇ ਸੌਚ ਜੁਤਿ ਕਰਵਾਇਿ 

ਸ਼ਨਾਨਾ। ਭਈ ਜੁਲਾਹੀ ਬਾਵਰੀ ਤਿਨਕੇ ਬਚ ਭਾਂਖੇ। ਦਾਂਤਨ 

ਕਾਟਤਿ,ਮੁਖ ਬਕਹਿ ਉਰ ਜਿਮੁ ਅਭਿਲਾ੧ ॥ ੧੩ ॥ ਭਈ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਨਿਸ 

ਬਿਤੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਿ ਜਾਨਯੋ । ਅਮਰਦਾਸ ਨਿਜ ਪਾਸ ਤਬਿ ਬੁਲਿਵਾਵਨ 

ਠਾਯੋ। ਆਨਿ ਕਰੀ ਪਦ ਬੈਦਨਾ ਕਰ ਜੋਰਿ ਸੁ ਠਾਂਦੇ। ਅਵਲੋਕਤਿ ਹੈਂ 

ਦਰਸ ਕੋ ਅਨੁਰਾਗ ਸੁ ਬਾਵ॥੧੪॥/ਕਹੁ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਸਭਿ ਰਾਤਿ ਕੋ ਕੈਸੇ ਕਰਿ 

ਹੋਈਨਲਯਾਵਤਿ ਜਲ ਕੋ ਕਲਸ ਜਬ ਬੋਲਯੋ ਕਿਮ ਕੋਈ (ਹਾਬ ਬੈਦਿ 

ਬਿਨਤੀ ਭਨੀ “ਤੁਮ ਅੰਤਰਜਾਮੀ । ਬਿਨਾਂ ਕਹੇ ਜਾਨੋ ਸਕਲ ਦਾਤਾ ਜਗ 

ਸ੍ਰਾਮੀ ॥੧੫॥ ਕੁਛ ਦੁਰਾਉ” ਨਹਿੰ ਆਪ ਤੇ ਜੇ ਸਭਿ ਕਿਛ ਜਾਨੋ। ਮੈਂ ਡਰਪੌਂ 

ਕੋ ਅਪਰ ਬਿਧਿ' ਨਹਿ ਜਾਇ ਬਖਾਨੇਂ। ਸਨਿ ਕੈ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਤਬੈ ਬੁ- 

-ਲਵਾਇ ਜੁਲਾਹਾ । ਜੁਕਤਿ ਜੁਲਾਹੀ ਆਇ ਸੋ ਥਿਤ ਭਾ ਗੁਰ ਪਾਹਾ” ॥ 

੧੬॥ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਨੋ ਸੁਧਿ ਭਈ ਸਮ ਪ੍ਰਥਮ ਜੁਲਾਹੀ' । ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ 

ਬੂਬਯੋ ਤਬੈ“ਸਚ ਕਹੁ ਹਮ ਪਾਹੀ।ਨਿਸ ਬਿਤਾਂਤ ਕਿਸ ਬਿਧਿ ਭਯੋ ਸਭਿਦੇਹ 

ਸਨਾਈ.ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੁਖ ਪਾਇ ਹੈਂ ਜੇ ਰਾਖਿਦੁਰਾਈ।੧੭। ਸੁਨਤਿਜੁਲਾਹੇ 

ਭੈ ਧਰਕੋ-ਇਨਕੋ ਬਚ ਸਾਚੇ। ਕਹੌਂ' ਨ ਮੈਂ ਦੁਖ ਪਾਇ ਹੋਂ=ਇਮ ਲਖਿ 
ਸਚੁ ਰਾੇ"। “ਬੂੜਯੋ ਮੈਂ-ਕਯਾ ਖੜਕ ਭਾ ਬਾਹਰ ਇਸ ਕਾਲਾ?-1 ਮਮ 

ਦਾਰ ਜਾਗਤਿ ਹੁਤੀ ਤਿਨ ਕੀਨ ਸੈਭਾਲਾ"।੧੮।ਬੋਲੀ ਸੁਨਿ ਮਨ ਪਰਦਿ 

ਕੋ-ਇਿਹ ਅਮਰੁ ਨਿਥਾਵਾਂ-1 ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ-ਬਾਵਰੀ-ਤਬਿ ਬਾਕ ਅਠਨ- 

ਵਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੋਖੇ ਸੁਧਿ ਭਈ ਅਬ ਰਾਵਰਿ ਪਾਸੀ । ਬਚਨ ਵੁਰਹਿ ਸਭਿ 

“ਸਭ ਤੋਂ ਵਡਾ, ਨੇਕ ਤੇ ਸ਼ੋਭ ਵਾਲੇ ਸੁਭਾਵ ਵਾਲਾਂ । “ਧੀਰਜ । “ਕਮਲੀ । ਬਛਪਾਂਉ ' 

ਪਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ । $ਸਣੇ ਜੁਲਹੀ । “ਪਾਸ । "ਹੋਸ਼ । ੯ਜੁਲਾਹੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵਾਂਗੂ । ੧੦ਇਉਂ 

ਸਮਝਕੇ ਸੱਚ ਵਿਚ ਰਚ%% ਭਾਵ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆਂ ।”" ਹੋਸ਼; ਸੈਂਬੀ ! 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੩੮੭ ) ਰਾਸਿ ੧। ਅੰਸੂ ੧੭. 

ਕਹੈ ਜਿਮ ਸੁਨਿ ਹਮ ਮਤਿ ਤ੍ਰਾਸੀਂ ॥੧੯॥ ਪੁਨ ਗੁਰ ਬੂਝਜੋ' ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰ 
€ਐਸੇ ਬਿਧਿ ਹੋਈ?।ਕਰਨ ਲਗੇ ਬਿਨਤੀ ਤਬਹਿ ਕਰਿ ਜੋਰਤਿ ਦੋਈ । 
ਓਮੋਹਿ ਨਿਥਾਵਾਂ ਇਨ ਕਹਜੋ ਸੋ ਸਾਚ ਬਖਾਨੀ। ਜਬ ਲੋ ਆਤਮ ਰੂਪ ਕੌ 
ਮਨ ਲੇਯ ਨ ਜਾਨੀ॥੨੦॥ ਥਾਉ! ਪਾਇ ਕਰਿ ਬਿਰਹਿ ਨਹਿੰ“ਤਬ ਲਗੋ 
ਨਿਥਾਵਾਂ । ਕਟਕਤਿ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਿਖੈ ਕਿਤਾ ਸ਼ਾਂਤਿ ਨ ਪਾਵਾ । ਜਥ 
ਤਮਰੀ ਸੇਵਾ ਰਚਿਰ” ਕਿਯ ਤਰਕ ਜੁਲਾਹੀ । ਸਹੀ ਗਈ ਨਹਿ ਮੋਹਿ ਤੇ 
=ਬੌਰੀ-ਤਬ ਪ੍ਰਾਹੀਂ॥੨੧॥ਪ੍ਰਮ ਲਪੇਟਯੋ ਬਾਕ ਸੁਨ ਮਨ ਦ੍ਰਵਜੋ ਕ੍ਰਿਪਾਲ॥ 
ਭੁਦੇ ਮਹਾਂ ਅਨਕੂਲ“ ਤਬਿ ਲਖਿ ਘਾਲ ਬਿਸਾਲਾ ।ਬਖਸ਼ਨ ਕੋ ਬਖਸ਼ਸ਼ 
ਮਹਾਂ ਉਮਗਜੋ ਉਰ ਭਾਰੀ।ਕਰਨ ਕ੍ਰਿਤਾਰਬ ਦਾਸਕੋ ਗੁਰ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ 
॥ ੨੨॥ ਤੋਮਰ ਛੰਦ ॥ “ਤਮਹੋ ਨਿਥਾਵਨ ਥਾਨ£। ਕਰਿ ਹੋ ਨਿਮਾਨਹਿੰ” 
ਮਾਨ? । ਬਿਨ ਓਟ ਕੀ ਤੁਮ ਓਟ' । ਨਿਧਰੇਨ ਕੀ ਧਿਰ ਕੌਟ੯ ॥ ੨੩ ॥ 
ਬਿਨ ਜੋਰ ਕੇ ਤੁਮ ਜੋਰ'?। ਸਮ ਕੋ ਨ ਹੈ ਤਮ ਹੋਰ। ਬਿਨ ਧੀਰ ਕੋ ਬਰ 
ਧੀਰ" । ਸਭਿ ਪੈਰ ਕੇ ਬਡ ਪੀਰ ॥੨੪॥ ਤੁਮ ਹੋ ਸੁ ਗਈ ਬਹੋੜ'। ਨਰ 
ਬੈਧ ਕੋ ਤਿਹ ਛੋੜ''। ਘੜ ਭੈਨਿਬੇ ਸਮਰੱਥ"ਜਗ ਜੀਵਕਾ ਤੁਮ ਹੱਥ“ 
॥੨੫॥ ਬਰ ਦੀਨ ਦ੍ਰਾਦਸ਼ ਹੇਰ । ਸ ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੋਇ ਬਭੇਰ । ਗਰ ਸੈਗ 
ਲਾਵਨ ਕੀਠਿ" ਪੁਲਕਾਇ ਨ ਪ੍ਰਬੀਨ'” ॥ ੨੬॥ “ਮਮ ਰੂਪ ਭੇ ਮਿਲਿ 
ਅੰਗ । ਸਲਿਤਾ ਮਿਲੇ ਜਿਮਿ ਰੀਗ । ਜਿਮਿ ਬੂੰਦ ਸਿੰਧੁ ਮਬਾਗ ਤਿਮ ਏਕ 
ਰੂਪ ਹਮਾਰ ॥੨੭॥ ਦੋਹਰਾ॥ ਕਨਕਾ ਪਾਵਕ ਦੋ ਬਿਖੈ ਮਿਲਿ ਸਰੂਪ ਇਕ 
ਹੋਇ । ਤਿਮ ਹਮ ਤੁਮ ਏਕੈ ਭਏ ਭੇਦ ਨ ਜਾਨਿਯ ਕੋਇ ॥ ੨੮॥ 
ਚੌਪਈ ॥ ਤੁਵ ਤਨ ਮਹਿ ਹੁਇ ਕਰਿ ਪਰਵੇਸ਼ੁ । ਕਰਨੇ ਹੈਂ ਜਗ ਕਾਜ 
ਬਿਸ਼ੇਸ਼ੁ!। ਇਮਿ ਪ੍ਰਸੈਨ ਇਕ ਰੂਪ ਬਨਾਯੋ । ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਸਕਲ ਸਵ- 

“ਬੁੱਧੀ ਡਰੀ । "ਪੁੱਛਿਆ । “ਨ: ਫਿਕੇ । “ਸੁਹਣੀ ਸੇਵ' ਨੂੰ । “ਕਿਪਾਨੂ । #ਨਿਬਾਵਿਆਂ ਦਾ 
ਥਾਂ। “ਨਿਮਣਿਆੰ ਦੇ ਮਾਣ । ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ । ੯ਨਿਰ ਆਧਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਧਿਰ(ਆਧਾਰ) 
ਕੋਟ (ਵਾਡੂ)"?ਨਿਜ਼ੋਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ । ""ਅਧੀਰਜਾਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ । "ਗਈ ਨੂੰ ਫੇਰ 
ਮੋੜ ਲੋਣ ਵਾਲੇ। "“ਵਸੇ ਹੋਏ ਨਗਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਉਣ ਵਾਲੇ । "੯ਘੜਨੇ ਤੇ ਤੇਨਣੇ ਦੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 
ਬਕਤਿ ਹੈ । "“ਸਾਰੇ ਜਗਡ ਦੀ ਹੌਜ਼ੀ ਤੁਸਾਟ ਹੱਥ ਹੈ । "ਵੰਗਲ ਲਾ ਲਿਆਂ । “ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ 
ਰੋਮ ਖੜੇ ਹੇ ਗਏ । "੯%ੱਗ ਦਾ ਚੰਗਿਅੜਾ ਬਨ ਅਗਨੀ (ਮਹਾਨ ਅੱਗ) ਵਿਚ ਮਿਲ ਕਰਕੇ 
ਇਕ ਰੂਪ ਹੇ ਜਦ ਹੈ । ਮਂਘ-ਚਿਤ । 1ਪਾ:-ਨਿਮਲਨ 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੩੮੮) ਰਾਸਿ ੧। ਅੰਸੂ ੧੭, 

ਲਾਯੋਦਂ ॥ ੨੯॥ ਗੁਰ ਵਿਗ ਘਾਲ ਨਿਢਲ ਨਹਿ ਹੋਇ। ਬਾਂਛਤ ਪਾਇ 
ਕਰਤਿ ਭਾ ਜੋਇ। ਕਹਿ ਸ਼ ਗੁਰੁ ਸਿਰ ਮੁਕਟ ਉਤਾਰਾਂ । ਬਰਖ ਇਕਾ- 

ਦਸ਼ ਕੌ ਜੋ ਧਾਰਾ ॥ ੩੦ ॥ । ਮਹਿੰ ਜੀਵ ਕੀਟੀਯਨ” ਆਦਿ । ਧਰਜੋ 

ਉਤਾਰਿ ਸੁਨਤਿ] ਗੁਰ ਨਾਦ” । ਸੁੰਦਰ ਜਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਂਯਾ। ਬਸਤ੍ਰ 
ਨਵੀਨ ਸਰਬ ਪਹਿਰਾਯਾ ॥ ੩੧ ॥ ਮੈਂ ਅਪਨੇ ਅਸਥਾਨ ਬਿਠਾਵੇਂ । 

ਗੁਰਤਾ ਗਾਦੀ ਦੇ ਹਰਖਾਵੇਂ?। ਸਭਿ ਸੈਗਤਿ ਕੌ ਦਯੋ ਸੁਨਾਇਿ । “ਇਹੁ 

ਮੇਰੋ ਅਬ ਰੂਪ ਸੁਹਾਇ॥ ੩੨॥ ਇਸ ਮਹ ਮੈ ਮਹਿ ਭੇਦ ਨ ਕੋਈਅਹੈ 

ਏਕ ਕੀ ਦੇਹ ਜੁ ਦੋਈ”। ਬਿਦਤਿ ਭਏ ਗੁਰ ਸੈਗਤਿ ਮਾਂਹਿ । ਗੁਰ ਸ੍ਰੀ 
ਅਮਰ ਅਪਰ ਹੁਇ ਨਾਂਹਿਂ? ॥ ੩੩॥ ਖੁਨ ਬੋਲੋ ਮੁਖ ਚੇਦੁ ਸੁਧਾ ਸੇਦ। 

ਆਨੰਦ ਕੈਦ ਬਿਠੈਦ ਨਿਵਾਸੇ । “ਸੁਨਿ ਪੁਰਖਾ ਗ੍ਰਹਿ ਸੈਂਤਤਿ' ਕੜਾ ਹੈ ? 
_ਦੁਹਿਤਾ ਪੁੱਤ੍ਰ ਭਏ ਸੁ ਕਹਾਂ ਹੈਂ?॥੩੪॥ ਹਾਥ ਜੋਰ ਕਰਿ ਬਿਨੈ ਬਖਾਨੰ॥ 
੬ਸਭਿ ਰਾਂਵਰ ਕੋ ਗਕਾਤ ਮਹਾਨੀ । ਤਦਪਿ ਜੁ ਪੁਛੋ ਸਮ ਅਨਜਾਨੋਕਹੋਂ 

ਸੁਨੋ ਗੁਨ ਖਾਨਿ ਮਹਾਨੇ॥੩੫॥ਦੋਇ ਪੁੱਤ ਹੈਂ “ਮੋਹਨ ਮੁਹਰੀ। ਦੇ ਰੋ ਤਨਿਯ 
ਸਭਿ ਕਿਰਪਾ ਤੋਰੀ? । ਸ਼ਨਿ ਬੋਲੇ ̀ ਅਨਿ ਪੁਰਖਾਂ ਅਬੈ । ਹਿਤ 
ਲਾਇਕ ਤੁਹਿ ਭਾਖੋਂ ਸਬੈ॥ ੩੬ ॥ ਅਬਿ ਖਡੂਰ ਕੌ ਬਸਿਬੋ ਛੋਰਿ। ਅਪਰ 
ਸਥਾਨ ਬਾਸ ਕੋ ਟੋਰਿ” । ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਮੁਹਿ ਦੀਨ ਗੁਰਾਈ । ਕ੍ਰਿਪਾਧਾਰਿ 
ਪੁਨ ਗਿਰਾ ਅਲਾਈ ॥੩੭॥-ਹਮ ਜਹਿੰ ਬਸੈਂ ਥਾਨ ਦਿਹੁ ਤਯਾਰ। ਅਪਰ 
ਸਬਲ ਕਰਿ ਥਿਤ'ਬਡਭਾਗ-।ਤਬਿ ਕੇ ਹਮ ਖਡੂਰ ਮਹਿ ਆਏ। ਬਸਤੇ 
ਸੈਮਤ ਕਿਤਿਕ ਬਿਤਾਏ ॥ ੩੮ ॥ ਸਿਰੀਚੋਦ ਅਰ ਲਖਮੀਦਾਸ । ਪਿਤ 
ਸਬਾਨ ਤਿਨ ਕਰਨੋ ਨਿਵਾਸ । ਤੈਸੇ ਤੁਮ ਥਲ ਅਪਰ ਬਨਾਇ । _ਬਸਹੁ 

ਤਹਾਂ ਸਭਿ ਬਿਧਿ ਸੁਖ ਪਾਇ ॥ ੩੯ ॥ ਵਾਸੂ ਸਦਨ ਰਹੈਂਗੇ । 

ਪਿਖਹਿ ਨ ਤੁਮ ਇਰਖਾ ਨ ਲਹੈਂਗੇਨੂ । ਨਹ ਤ ਦੇਖਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤਿਹਾਰੋ। 
ਜਰਹਿ ਰਿਦੇਂ ਨਹਿੰਆ ਪਰਹਿ ਬਿਗਾਰੋ? ॥ ੪੦ ॥ ਦੋਹਰਾ ॥ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 
ਕਹਿ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਬਚ ̀ ਧੋਰਜ ਵਈ ਬਿਸਾਲ। ਦਿਨ ਸੋ ਨਿਸਾ ਬਿਤਾਇਕੈ 

“ਗੀੜੀਆੰ । “(ਆਗ ਦੀ ) ਆਵਾਜ਼ । “ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਨ; ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ॥ 
₹ਮਮਰਿਤ ਜੋਨੇ । “ਸੈਕਾਨ । $ਪੂਂਤ੍ਰੀਆਂ । “ਵੱਸਣ ਢੂੰਭੇ। ਟਿਕਾਣਾ । €ਜਰ ਨਹੀਂ ਸੱਕਣਗੇ। 

#ਪਾ੪=ਸਕਲ ਫੱਲ ਲਾਯੋ । 1ਪਾ:=ਸੁਨੋ, ਸੁਨੋ । 

ਹੁੰਘਾਂ=ਪਿਖਨੇ ਕਰਿ ਤਮ ਵਰਖਾ ਨ ਲੰਹੇੱਗੇ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੩੮੯) ਰਾਸਿ ੧। ਅੰਸੂ ੧੮. 

ਬੈਠੇ ਪਰਮ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ॥੪% ॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਪੂਥਮ ਜ਼ਾਸੇ (ਸੀ 
ਅਮਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ” ਪੂਮਿਗ ਬਰਨਨ ਨਾਮ ਸਪਤਦਸ਼ਮੋ ਅੰਸੂ । ੧੭ ॥ 

੧੮. [ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਗੋਂਦੇ ਨਾਲ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜਾਣਾ] _. 
#ਂਦੋਹਰਾ ॥ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੈਠੇ ਸੈਗਤਿ ਬੀਢਕਰਤਿ 

ਕ੍ਤਾਰਥ ਸੇਵਕਨਿ ਦਰਸਤਿ ਉਚ ਰੁ ਨੀਚ ॥੧॥ ਚੌਪਈ ॥ ਇਕ ਗੋਂਦਾ 
ਖੱਤਰੀ ਤਹਿੰ ਆਯੋ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਤਿ ਸੀਸ ਨਿਵਾਂਯੋ । ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਕਰਿ 
ਬਿਨ ਬਖਾਨੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਤੁਮਰੀ ਸਿਵਤ ਮਹਾਨੀ ॥ ੨ ॥ ਸੁਨਤਿ ਰਹਜੋ 
ਬਹੁ ਲੌਕ ਭਨੰਤੇ।ਕਰਹਿ ਸਰਾਹਨਿ ਜੇ ਮਤਿਵੈਤਗੁਪਤ ਪ੍ਰਗਟ ਜਗ ਜੀਵ 
ਬਿਸਾਲੈ' । ਸਭਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਇਸੁ ਚਾਲੈ" ॥੩॥ ਮੇਰੋ ਗ੍ਰਾਮ ਉਜਾਂਰ 
ਪਰਜੋ ਹੈ। ਸਰਬ ਤੂਤਨੇ ਬਾਸ ਕਰਜੋ ਹੈ। ਦੇਵ ਜਿੰਨ ਬਹੁ ਪ੍ਰੰਤਨਿ ਜਾਤੀ। 
ਤਹਾਂ ਕੀਨ ਬਾਸੋ ਉਤਪਾਂਤੀ" ॥ ੪ ॥ ਕੇਤੇ ਲਾਖ ਪ੍ਰੇਤ ਕੇ ਡੇਰੇ । ਵਿਰਹਿ 
ਜਹਾਂ ਕਹਿ ਦੇਸ਼ ਘਨੌਰੇ । ਕਰਹਿ ਸਥਿਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਮਮ ਆਇ। ਨਰ ਕੋਊ 
ਤਹਿ ਬਸਨ ਨ ਪਾਇ॥੫॥ ਦੋਹਰਾ ॥ ਕਰਿਤੇ ਕੈਧ ਉਸਾਰਿਕੈ ਦਿਨ ਮਹਿ 
ਮਾਨਵ ਬ੍ਰਿੰਦ” । ਨਿਸਾ ਪਰੈ ਢਾਹਤਿ ਸਕਲ ਭੀਮ ਕੁਰੂਪ ਬਿਲੰਦ' ॥੬ ॥ 
ਬੰਪਈ ॥ ਕਈ ਬਾਰ ਮੈਂ ਆਨਿ ਬਸਾਏ । ਤ੍ਰਾਸ ਦੇਤਿ ਮਾਰਤਿ ਉਜਰਾਏ' 
ਝਹਾਂ ਆਪਨੇ ਚਰਨ ਵਿਰਾਵੋ । ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਹੁ ਸੋ ਗ੍ਰਾਮ ਬਸਾਵੋ ॥੭ ॥ ਆਪ 
ਲੋਹ ਛਿਤਿ? ਬਾਂਛਤਿ ਜੇਤੀ । ਕੋ ਨ ਮੁਜ਼ਾਹਮ"ਹੋਵਹਿ ਤੇਤੀ% । ਇਹ ਮਮ 
ਜ਼ਾਚਾ ੫ਰ"'ਕ੍ਰਿਪਾਲਾ। ਕਰਹੁ ਬਸਾਵਨਿ ਗ੍ਰਾਮ ਬਿਸਾਲਾ॥੮॥ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ 
ਸੁਨਿ ਖਿਨਤੀ ਐਸੇਬੂੜਹੋ“ਭਯੋ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਸੁ ਕੈਸੇਊਮਕਬਿਕੋ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਤਨਿ 
ਖਾਯੋ? । ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੁਰਿ ਕੌ ਉਜਰਾਯੋ? ॥ ੯ ॥ ਬੈਠੇ ਸਕਲ ਪ੍ਰਮੈਗ 
ਸੂਨਾਵਹੁ । ਮਨ ਬਾਂਛਤਿ ਪੁਨ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਵਹੁ॥ਸਨ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਗੇਂਦਾ 
ਬੈਸੁਂ। ਕਹਿਨ ਲਚਜੋ ਬਿਰਤਾਂਤ ਜੁ ਹੈਸੁ ॥ ੧੦ ॥ “ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਇਮਿ 
“ਚਲਦੇ ਹਨ । “ਊਂਪੈਂਦ੍ਫੀਆਂ ਨੇ ਵਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਕਈ ਲੱਖ । “ਦਿਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਉਸਾਗ 
ਯ ਕੰਧ (ਖੜੀ)ਕਰਦੇ ਹਨ । “ਬੜੇ ਭਯਾਨਕ ਖੇਟੇ ਰੂਪ ਵਾਲੇ । $ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੇ । “ਜ਼ਿਮੀ । 
ਰੋਕ, ਰੋਕਣ ਵਾਨਾ[ ਫਾਰਸੀ, ਮਜ਼ਾਹਮ]। ੯ਵਿਹ ਪਦ ਪਿਛਲੀ ਤੁਕ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੇਤੀ ਬਾਂਛੋ 
ਭੇਭੀ ਲਓ । '“ਇਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰੇ । ""ਬੈਠਿਕੇ। ਰ੍ ਰ੍ ਰ੍ 

“ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਨਸੰਖੇ . ਵਿਚ ਏਥੇ ਇਹ 'ਦੋਹਿਰਾ ਵਾਧੂ ਹੈ-“ਇਮਿ ਕਹਿ ਲੈ 
ਗੁਰ ਅਮਰੁ ਸੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੀਨ ਬਿਸ੍ਹਮ । ਰਾਤਿ ਬਿਖੈ ਸੁਪਤੇ ਸਲਗ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁੱਫ ਕੋ 
ਬਰਿ ਧਨਨ”। 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੩੯੦) ਫਾਸਿ ੧। ਅੰਸੂ ੧੮, 

ਭਯੋ ਪ੍ਰਸੈਗ । ਝ਼ਗਰਾਂ ਹੁਤੋ ਸ਼ਰੀਕਨਿ ਸੈਗ । ਆਪਸ ਮਹਿ ਬਹੁ ਬਾਦ 
ਉਠਾਵਾਂ । ਬਹੁ ਮਿਲਿ ਭੀ ਨਹਿ ਡਗਰ ਦੁਕਾਵਾ।੧੧॥ਦੋਨਹੁੰ ਦਿਸ਼ ਝਗ- 
ਰਤਿ ਚਲਿ ਗਏ । ਦਿੱਲੀ ਜਾਇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਤਿ ਭਏ'। ਤਹਾਂ ਨਜਾਉਂ ਕੋ ਇਮਿ 
ਠਹਿਰਾਯੋ ।-ਧਰਮ ਕਰਹੁ" ਨਿਜ ਪਦ" ਲਿਹ ਪਾਯੋ-॥ ੧੨ ॥ ਤਬਿ ਮੈਂ 
ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਹੋਯਹ ਤਯਾਗਿ। ਕੂਰਾ ਧਰਮ ਕੀਨਿ” ਤਿਸ ਬਾਰਿ। ਜੀਤਿਲੀਨ 
ਸੈਂ ਝਗਰਾ ਸਾਰੋ । ਅਵਨੀ“ਲੀਨ ਹਰਖ ਕਰਿ ਭਾਰੋ॥੧੩॥ਜਬ ਮੈਂ ਆਇ 
ਬਸਾਵਨ ਕੀਨਾ।-ਭਯੋ ਅਧਰਮ-ਪ੍ਰੰਤ ਸਭਿ ਚੀਨਾ।ਚਲਿ ਆਏ ਲਖਿ 
ਖਾ੫ ਮਹਾਨਾ । ਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੇ ਇਕ ਥਾਨਾ ॥ ੧੪ ॥ ਸਨੇ ਸਨੇ ਨਰ 

ਦਿਯੇ ਉਜਾਰੋ । ਆ੫ ਆਇ ਕਰਿ ਬਸੇ ਹਜ਼ਾਰੋਂ । ਇਸੀ ਰੀਤਿ ਡੇਰਾ 
ਪਰ ਗਯੋ । ਲਾਖਹੁੰ ਪ੍ਰੇਤ ਬਾਸ ਕੋ ਕਯੋ॥ ੧੫॥ ਤਿਨਿ ਡਰ ਤੇ ਅਥਿ 
ਲੋਕ ਨ ਜਾਇ । ਮਹਾਂ ਪਾਪ ਕਰਿ ਸੋ ਵਲ ੫੬। ਨਹੀਂ ਜਤਨ_ਕੋ” 
ਬਿਨਾ ਤੁਮਾਰੇ। ਪਾਵਨ ਥਾਨ ਬਨੌ ਪਗ ਧਾਰੇ? ॥ ੧੬ ॥ ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ 
ਤਬਿ ਰਿਦੇ ਵਿਚਾਰੀ ।-ਹਮਰੇ ਪੁੱਤ ਗਰਬ ਉਰ ਭਾਰੀ । ਕਹਜੋ ਬਾਕ ਸੋ 
ਮਾਨਹਿੰ ਨਾਂਹੀ । ਚਾਹਤਿ ਗੁਰਤਾ ਹੁਇ ਹਮ ਪਾਹੀ ॥੧੭॥ ਇਹੁ ਸੇਵਕ 
ਕੀ ਵਸਤੂ ਅਹੇ । ਰਹਿ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵ ਕਰਿ ਲਹੈ। ਸਿਰੀ ਅਮਰ ਸੋਂ 
ਇਰਖਾ ਠਾਨੇ' । ਅਪਨੇ ਮਹਿ ਕਛੁ ਦੋਸ਼ ਨ ਜਾਨੋਂ ॥੧੮॥ਅਪਰ ਸਿੱਖ ਭੀ 
ਚਾਹਤਿ ਕੋਈ । ਦਾਸੂ ਕੇ ਪੱਖੀ ਹਹਿ ਜੇਈ । ਯਾਂਤੇ ਅਬਿ ਸਭਿਹਨਿ ਕੇ 
ਮਾਂਹੀ। ਪਰਖ ਦਿਖਾਵਹਿ ਉਝਿਤ ਸੁ ਨਾਂਹੀ'”ਂ-॥੧੯ ॥ ਦਿਮ ਬਿਚਾਰਿ 
ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਠਾਨਾ । ਬਡੇ ਪੁੱਤ੍ਰ ਸੋਂ ਬਾਕ ਬਖਾਨਾ। “ਦਾਸੁ! ਇਸ ਕੇ ਸੈਗ ਸੁ 
ਜਾਵਹੁ। ਪ੍ਰਤ ਖਿਡਾਰਿ ਸੁ ਗ੍ਰਾਮ ਬਸਾਵਹੁ” ॥੨੦ ॥ ਸੁ/ਨਕੈ ਕਹਤਿਭਯੋ 
ਨਹਿ ਜਾਊ। ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਮਹਿ ਕੁਤੋ'' ਬਸਾਊਂ। ਹਮਰੋ ਗ੍ਰਾਮ ਖਡੂਰ ਰਹਨਿ 
ਕੋ। ਇਸ ਕੋ ਤਯਾਗਤਿ ਜਾਉ' ਤਿਹ ਨ ਕੌ।॥੨੧॥ ਐਸੇ ਬਨ ਪਠਾਵਨ 
ਲਾਗੇ । ਜਹਿੰ ਕੌ ਬਸਹਿ ਨ, ਸਭਿਹੂੰ ਤਜਾਗੇ"।ਮੋ ਤੇ ਤਹਾਂ ਨ ਜਾਯੋ ਜਾਇ। 

੧ਜ ਵੜੇ । “ਮਹ ਦੁੱਕੋ । "ਬਾਉਂ [8ਸ੦, ਪਦ=ਬਾਂ]। ਬੂਨਾ ਧਰਮ ਕੀਤਾ; ਭਾਵ ਸਹੁ 
ਬੂਠੀ ਖਾ ਲਈ । “ਜ਼ਿਮੀਂ । #ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆਂ । “ਕੋਈ । “ਚਰਨ ਪਾਇਆਂ (ਆਪਦੇ) 
ਗੁਰਿਆਈ) । ““ਓਹ (ਭਾਵ ਪੁੱਤ ) ਗੱਦੀ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ । ""ਕਿੱਥੇ, ਕਿਵੇ । “ਜਿਸ 

ਨੰ ਸਡ ਨੇ ਛੱਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੌਈ ਨਹੀ ਵਸਦਾ । 
#ਖ£-ਯਾਹੀ=ਜੇਹੜ। ਗੱਦੀ ਦੇ ਜੇਗ। ਹੈ । 1ਪਾ=ਤਲਗ ਨ ਜਾਂਉਂ' ਤਹਨਿ ਕੌ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ। (੧੩੯੧) ___ ਰਾਸਿ ੧। ਅੰਸੂ ੧੮, _ 

ਬਾਨ ਸਖਤ ਸੋ ਬਸਹਿ ਨ ਕਾਇ! ॥ ੨੨॥ ਮਹਾਂ ਬਲੀ ਤਹਿ ਦੇਵ ਸੁਨੋ 

ਹੈਂ। ਕਿਸ ਹੁੰ ਪਾਸ ਨ ਜਾਹਿੰ ਗਿਨੌ ਹੈਂ। ਘਰ ਕੀ ਕੰਧ ਉਸਾਰਤਿ ਜੌਨ । 
ਭਈ ਰੈਨ ਵਾਹਤਿ ਹੈਂ ਤੌਨ॥੨੩॥ਕਰਹਿਂ ਬਾਦ,ਨਹਿੰ ਬਸਨੇ ਦੇਤਿ। ਕੈਸੇ 
ਹੋਵੈ ਕਰੇ ਨਿਕੇਤ” । ਤਹਿੰ ਬਸਿਕੈ ਹਮ ਲੋਨੋ ਕਯਾ ਹੈ। ਸਕਲ ਪਦਾ 

ਰਬ ਦਿਏ” ਇਹਾਂ ਹੈ॥੨੪॥ਲਘ ਸੁਤ ਦਾਤੂ ਕੀ ਦਿਸ਼ਿ ਹੇਗ ਵੇਰੁ ਆਨ 

ਫੁਰਮਾਯੋ ਵੇਰ/ਬਡੋਂ ਕਾਂਤ ਨਹਿੰ ਜਾਇ ਤਿਹਾਰੋ। ਮਾਨ ਬਾਕ ਅਬ ਤੁਹੀਂ 

ਪਧਾਰੋ ॥੨੫॥ ਖੱਤਰੀ ਬਿਨਤੀ ਕਰਤਿ ਉਚਾਰੀ । ਉਠਿ ਅਥਿ ਜਾਹ ਬਨਹੁ 

ਉਪਕਾਰੀ । ਸਭਿ ਭੂਤਨ ਕੋ ਤ੍ਰਾਸ' ਦਿਖਾਇ । ਨਿਰਉਪਾਧਿ ਕਰਿ ਗਾਾਮ 

ਕਰਿ ਨੈਨ ॥ ੨੮॥ ਕਹੋ “ਜਾਹੁ ਪੁਰਖਾਂ ਤੁਮ ਤਹਾਂ । ਬਾਸਾ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕੋ 
ਜਹਾਂ। ਕਰਹੁ ਬਸਾਵਨਿ ਸੁੰਦਰ ਪੁਰੀ"। ਜਨੁ ਗੁਰ ਕੀਰਤਿ ਕੀ ਹਇ 

ਪੁਰੀ॥੨੯॥ਮੁਖ ਤੇ ਅੱਖਜਰ ਨਿਕਸੇ ਆਧੇ । ਸੁਨਿ ਤਿਆਰ ਹੋਯਹ ਕਣ 
ਬਾਂਧੇ। ਹਾਬ ਜੋਰਿ ਬੂਝੀ “ਬਿਧਿ ਕੈਸੇ। ਜਸ ਆਇਸ਼ ਹੁਇ ਰਚਿ ਪੁਰਿ” 

ਤੋਸੇ” ॥੩੦॥ ਕਹਤੋ ਗੁਰੂ “ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ ਜੋਈ । ਕਰਹੁ ਖਨਾਵਨਿ"” ਨੀਕੇ 
ਸੋਈ। ਇਕ ਸਮ ਕਰਿਕੈ ਬਾਨ ਤਹਾਂ ਸੁ। ਬਸਿਬੇ ਕਾਂਰਨ ਰਚਹ ਅਵਾਸ” 

॥ ੩੧॥ ਸੁੰਦਰ ਛਰੀ ਸੁ ਚੈਚਲ ਕਰਿਤੇ । ਅਮਰਦਾਸ ਕੋ ਦੀਨਸਿ ਕਰ 
੩"₹। “ਇਹੁ ਲੋ ਜਾਹੁ ਸਮੁਖ ਤਿਨ ਹੋਇ । ਕਰਹੁ ਦਿਖਾਵਨਿ ਰਹਹਿ ਨ 

ਕੋਇ॥੩੨॥ ਜਹਿੰ ਜਹਿੰ ਚਰਨ ਤੁਹਾਰੋ ਵਿਰਿਹੀ । ਹੋਇ ਅਸ਼ੁਭ ਤਿਸਕੋ 

_ ਸ਼ੁਭ ਕਰਿਹੀ"। ਨਿਜ ਨਿਵਾਸ“ ਹਿਤ ਰਚਹੁ ਆਵਾਸੁਨਰ ਪਿਖਿਆਵਹਿ 

੧ਕੋਈ (ਅ ਕਿਵੇਂ ਬੀ। “ਘਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ (ਬਾਦ ਕਰਦੇ=) ਬਿਰਥਾ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਗਾਂਵ 
ਢਾਹ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਵੱਸਣ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ ( ਭਾਵੇ' ਕੋਈ ) ਕੇਹੋ ਜੇਹਾ ਹੋਵੇ । ( ਅ) ਓਥੇ ਘਰ ਦਾ 

ਬਨਾਉਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ । ₹ਦਿੱਤੇ ਹਨ ( ਤੁਸਾਂ ਯਾ ਰੱਬ ਨੈ )। “ਫੋਰ ਫੇਰੂ ਦੇ ਪੱਤ ( ਭਾਵ 

ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ) ਫੁਰਮਾਇਆ । “ਡਰ । ੬ਆਪਣੇ ਕੱਮਾਂ ਲਈ. ਬਥੇਰੇ ਲੋਕੀ 
ਆਉਂਦੇ ਹਨ । “ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੋਈ ਉਜੜੇ ਕੋਈ ਵੱਸੇ । “ਸ਼ਹਿਰ । “ਗਰ ਕੀਰਤੀ ਦਾ ਧਾਮ । 

੧5ਨੱਕ ਉਨ੍ਹ ਕੇ । "ਮੇਂ ਰਚਾਂ ਸ਼ਹਿਰ । "ਪੁੱਟਣਾ । "ਹੱ ਦਿੱਤੀ । "੯ਅਸ਼ੁਭ ( ਜਿਮੀ) ਨੂੰ 

ਸ਼ੂਡ ਕਰਨਗੇ । ““ਰਹਿਣ ਲਝੀ । ਰਿ 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੩੯੨ ) ਗਾਸ਼ਿ ੧ । %; ੧੮. 

ਕਰਹਿ ਸੁ ਬਾਸ॥੩੩॥ ਇਹ ਗੌਂਦਾ ਖੱਤਰੀ ਧਨਵਾਨ। ਕਰਹਿ ਚਿਨਾਵਨੁ 
ਮਹਿਲ ਮਹਾਨ । ਨਾਮ ਇਸੀ ਕੇ ਪਰਿਨਂ ਪੁਰਿ ਨਾਮੂ' । ਰਚਹ ਰਚਿਰ 
ਬਸਿਬੇ ਹਿਤ ਧਾਮੂ ॥੩੪॥ ਕਰਤਿ ਫਰੇਬ ਸੁ ਦਾਸੁ ਦਾਤੂਸੁਨਿ ਪ੍ਰੋਤਨਿ ਕੋ 
ਇਹ ਡਰਪਾਤੂ। ਨਹਿ ਨ ਜਾਨਤੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪੁ। ਕਰਨ ਹਾਰ ਕੌ ਜਾਨਰਿ 
ਆਪੁ॥੩੫0ਯਾਂਤੇ ਇਨਿ ਕੋ ਤਾਸ ਮਹਾਨੋ । ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਗੁਰ ਤੁਮ 
ਜਾਨੋਂ। ਇਮਿ ਸਮਬਾਇ ਸੈਗ ਤਿਸ ਕੀਨੋ । ਤਬਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰ ਚਲੇ ਰਸ 
ਭੀਨੋ ॥੩੬॥ ਪ੍ਰੇਮ ਤਰੋਵਰ ਉਰ ਕੇ ਮਾਂਹੀ । ਸ਼ਰਧਾ ਆਲਬਾਲ ਹੈ ਜਾਂਹੀਂ' 
। ਗੁਰ ਆਇਸ ਕੋ ਨਿਤਿ _ਅਨੁਸਾਰੀ। ਯਹੀ ਸੈਚਿਬੇ ਕੌ ਬਰ ਬਾਰੀ 
॥ ੩੭॥ ਨਿਸ ਦਿਨ ਚਿਤਵਨ ਬਲਕਲ” ਅਹੈ । ਦਿੜ ਜੜ੍ਹ ਸਦਾ 
ਭੋਗਤਿ ਮਹਿ ਰਹੈ । ਸਤਿ ਸੈਤੋਖ ਆਦਿ ਗੁਨ ਸਾਰੇ । ਚਹੂੰ ਦਿਸ਼ਨ ਬਿਸ- 
ਭਰਤਿ ਸ ਡਾਰੇ'॥ ੩੮॥ ਆਤਮ ਗਯਾਨ ਮਹਾਂ ਵਲ ਲਾਗੇ। ਰਸ 
ਅਲੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਬਝਭਾਗੇ। ਅਸ ਤਰੁ ਪ੍ਰੇਮ ਬਰਧਬੋ ਭਾਉ" । ਉਰ ਸ਼੍ਰੀ 
ਅਮਰ ਅਚਲ ਬਰ ਬਾਉ”” ॥ ੩੯ ॥ ਚਲਿਬੇ ਸਮੇਂ ਨੀਰ ਭਰਿ ਆਵਾਂ। . 
ਲਮੋ ਕਰਤਿ ਪਦ ਪਦਮ ਭਿਗਾਵਾ" । ਮਿਲਯੋ ਰਹਜੋ ਬੀਤਯੋ ਚਿਰ ਕਾਲ 
_ਬਿਛੁਰਨ ਤੇ ਦੁਖ ਲਹਜੋ ਬਿਸਾਲ ॥ ੪੦ ॥ ਪੁਨ ਧੀਰਜ ਦੇ ਅਥਿਕ 
ਗੁਸਾਈ । ਕਰਯੋ ਪਠਾਵਨ ਕੋ ਤਿਸ ਥਾਈਂ । ਗੁਰ ਸਨਮੁਖ ਮੁਖ ਰਾਖਿ 

'। ਪਾਛਲ ਦਿਸ਼ਾ ਧਰਤ ਪਗ ਜਾਨਾ"॥੪੧॥ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੁੜ 
ਪਰਖਨ ਕਰੇ । ਭਰਮ ਸਰਬ ਸਿੱਖਨ ਕੇ ਹਰੇ । ਜਾਨਤਿ ਭਏ"- 
ਬਹੁ ਸੇਵਾ । ਲਿਯੇ ਰਿਝਾਇ ਅਧਿਕ ਗੁਰ ਦੇਵਾ॥ ੪੨ ॥ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਸੇਵ ਬਸੀ ਹੈ। ਜਿਨ ਕੀ ਹੈਤਾ ਰਿਦੇ ਨਸੀ ਹੈ। ਕਯੋਂ ਨ ਹੋਹਿ ਤਿਨ ਕੋ 
ਅਨਕੂਲੀ। ਸਿਮਰਹਿ ਜੇ ਉਰ ਸਭਿ ਕਿਛੁ ਭੂਲੀ ॥੪੩॥ ਹਮਰੋ ਪਿਤ) 

੧ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ (ਪਵੇ) । “ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਨ ਹਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। €ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ । 
ਭਤੁਸ਼ੀਂ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਹਾਰਾ ਗੁਰੂ ਜਾਣੋ । “ਦੌਰ (ਉਹ ਘੇਰਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੈੜ ਲਾਇਆ 
ਜਾਂਵੇ ਤੋ ਪਾਣੀ ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਥੀ ਹੋਵੇ) । <ਸਿੰਚਣ ਲਈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਲ ਹੈ। “ਛਿੱਲ 
ਦਗਾਲੀਆਂ । ੯ਸੈਸਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਚ੍ਰਿਛ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਵ (ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਲਵਲੇ ਸਦਾ) ਵਸਦੇ 
ਹਨ । “ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਜੀ ਦੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ( ਇਸ ਬਿੱਛ ਦਾ) ਅਚਲ ਟਿਕਾਣੇ; ਹੈ,/ 
੧੧ਚਰਨ ਕਮਲ ਡਿੱਜ ਗਏ । "ਜਾਂਦੇ ਸਨ ੬ ਓਰ ਨੀਲ ੍ਰ੍ਏ। 
“ਓਨਨੂਸਾਰ ਭਾਵ ਕਿਪਾਲੂ । ਬੈਪਾ:=ਧਰ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੩੯੩ ) ਰਾਸਿ ੧। ਅੰਸੂ ੧੯, 
ਪੁਤ ਹੈਕਾਰੈ'' ਸੇਵ ਭਾਵ ਕੋ ਰਿਦੇ ਨ ਧਾਰੈਂ। ਜਿਮਿ ਸ਼ੀ ਨਾਨਕ ਦੀਨਸਿ 
ਦਾਸਸਿਰੀਚੈਦ ਤਜਿ ਲਖਮੀ ਦਾਸ॥੪੪॥ਤੈਸੇ ਦਿਨਹੁੰ ਕੀਨਿ ਸਭਿਜਾਨੀ। 
ਲਹਯੋ ਪਰਮਪਦ” ਸੇਵਾ ਠਾਨੀ-। ਵਿੱਤਕਾਦਿਕ ਸਿੱਖ ਆਪਸ ਮਾਂਹਿ। 
ਹੀ ਗੁਰ ਕਰਹਿ ਅਨਠੂਚਿਤੀ ਨਾਂਹਿ!॥ ੪੫ ॥ ਝਿਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ 
ਗ੍ਿੰਥੇ ਪੂਥਮ ਰਾਂਸੇ “ਸ੍ਰੀ ਅਮਰ” ਪੂਸੈਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਅਸ਼ਫਦਸਮੋ' ਅੰਸੂ ॥ ੧੮ ॥ 

੧੯, [ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਸਾਵਣਾ] 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਪਿਛਲਿ ਪਾਇ” ਸ੍ਰੀ ਅਮਰ ਜੀ ਗਾਂਦੇ ਕੇ ਸੈਗ ਜਾਇ । ਸਨੇ ਸਨੋ 
ਮੰਗ ਚਲੰਤਿ ਹੈ' ਜਪੂਜੀ ਪਾਠ ਕਰਾਇੰ॥੧॥ ਚੌਪਈ॥ਬ੍ਰਿੱਧ ਸਰੀਰ ਨਿਬਲ, 
ਕਦ ਛੋਟਾ॥ ਪਰਮ ਬਿਸਾਲ ਸਭਿਠਿ ਕੇ ਓਟਾ'। ਤੀਨ ਕੋਸ ਪਰ ਜਬਿ ਹੀ 
ਗਏ । ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਤਹਿ ਠਾਂਢੇ ਭਏ॥੨॥ਜਪੁਜੀ ਪਾਠ ਭੋਗ ਕੋ ਪਾਯੋ। ਉਰ 
ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਰੂਪ ਬਸਾਂਯੋਪਰੇ£ਕਰੀ ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵ ਕ੍ਪਾ 
ਗੁਨ ਧਾਮੁ ॥੩॥ਪੁਨ ਕਰਿ ਮੁਖ ਦਿਸ਼ ਗੋਇੰਦਵਾਲ।ਗਮਨੇ ਪੰਥ ਨਿਰਕੋਨਂ 
ਤਿਸਕਾਲ।ਛਰੀ ਗੁਰੂ ਕਰ ਕੀ” ਕਰ ਧਾਰੀ|। ਸਾਦਰ ਊਚੇ ਕਰੀ ਉਠਾਰੀ" 
॥ ੪॥ ਕਰਿਕੈ ਅਪਨੋ ਹਾਥ ਅਗਾਰੀ । ਭੁਤ ਪ੍ਰੋਤ ਕੋ ਜਾਇ ਦਿਖਾਰੀ । 
ਪਰੀ ਤਪਤ ਦੀਰਘ ਤਿਨ ਮਾਂਹੀ । ਛਿਨ ਭਰ ਬਿਰਯੋ ਜਾਇ ਤਹਿੰ ਨਾਂਹੀ 
॥ਪ॥ਜਰੇ ਜਾਤ'ਤਿਨ ਕੋਰ ਸਰੀਰ।ਭਏ ਅਧੀਰ ਸੇਭਾਰਿ ਨ ਚੀਰਾ"।ਪਿਤਾ 
ਪੁੱਤ ਕੋ ਨਹਿਨ ਸੰਭਾਰੈ। ਕ੍ਰਾਤ ਕਾਤ ਕੋ ਛੋਰਿ ਪਧਾਰੈ॥੬॥ਇਸਤ੍ਰੀ ਤਜਾਗ 
ਚਲੋ ਪਤਿ ਪੋ ਪ੍ਰੋਤ। ਕਿਤੇ ਪਰੇ ਧਰ ਹੋਇ ਅਚੇਤ''। ਹਲਾ ਚਲੀ ਐਸੇ ਤਿਨਿ 
ਪਰੀਗਏ ਥਾਨ ਤਜਿ ਬਿਰੇ ਨ ਘਰੀ"॥੭॥ਹਾਹਾਕਾਰ ਕਰਤਿ ਭਜਿਚਲੇ। 
ਸਕਲ ਦਿਸ਼ਨਿ ਹਇ ਸਕਹਿੰ ਨ ਖਲੋ । ਜਯੋ' ਜਯੋਂ ਛਰੀ ਹਿਲਾਵਨ 
ਕਰਿਹੀਂ । ਤਜੋਂ ਤਯੋਂ ਤਪਤ ਤਿਨਹੁ ਪਰ ਪਰਿਹੀ॥੮॥ਕੇਤਿਕ ਹਾਥ ਜੋਰਿ 
ਕਹਿ ਬਿਨੈ। “ਭਜਹੁਹਮੇਂ ਨਹਿ ਨਾਹਕ ਹਨੈ'। ਕਿਤਿਕ ਕਾਠਨ ਕੋ ਉਤਰ੍ਯੋ 
ਡੇਰਾ । ਹਮਹਿ ਸੰਭਾਰਨਿ ਦਿਹੁ ਇਸੁ ਬੇਰਾ॥੯॥ ਛਰੀ ਨ ਚੈਚਲ ਕਰਹੁ 
ਕਹੁੜ੍ਹ ਦੇ ਦੇ ਜੀ ਵਿਚ ਇਹ ਨੈਕਾਰ ਹੈ ਕਿ “ਸਾਡ' ਪਿਤਾ ਹੈ” ਇਸ ਲਈ ਰਿਦੇ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਢਾ 
ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖੰਦੇ । “ਉੱਚਾ ਪਦ, ਭਾਵ ਜਗਤ ਗੁਰਤਾ ਦਾ ਪਦ । <ਪਿਛਲੇ ਪੇਰੀ` । ਦਮਧਰਾ। 
“ਪਰ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਵਤੇ ਆਸਰਾ ਹਨ (ਅ) ਬੜੇ ਵੜੇ ਹਨ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਓਹ ਆਸਰਾ ਹਨ । 
<(ਲੈਸੇ) ਪੈਕੇ । “ਗੁਗਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ । “ਉਠਾਈ ਹੋਈ । ੯ਸੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । "੯ਬਸਤਗਾੰ ਦੀ 
ਸੈਭਾਲ ਨਹੀ”। ੧੧ਚੇਸਧ । "ਠਹਿਰੇ ਨਾਂ ਇਕ ਘੜੀ ਬੀ । "ਨਿਹੱਕੇ ਨਾਂ (ਮਾਰੋ । "ਬਹਿਲਾਓ 
ਨਾਂ। ਸਂਪਾ:-ਪੰਥ ਨ੍ਿਰੈ। ___ 7੫੪-ਡਰੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰ ਮੇ ਧਾਰੀ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਤਪ ਸੂਰਜ । '( ੧੩੯੪ ) ਗਾਸਿ ੧। ਅੰ; ੧੯. 

ਅਗਾਰੀ । ਚਲੇ ਜਾਹਿ ਹਮ ਤੂਰਨ ਧਾਰੀ । ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਾਚਜੋ ਜਬਿ 
ਜ਼ੋਰਾ । ਸਗਰੇ ਗਏ ਛੋਰਿ ਤਬਿ ਠੌਰਾਂ ॥ ੧੦ ॥ ਹੁਤੀ ਦੇਵਣੀ ਇਕ ਤਿਨ 
ਮਾਂਹੀਕੇਤਿਕ ਕਾਲ ਗਰਭ ਧਰਿ ਤਾਂਹੀਹੁਤੋ ਸਮੀਪ ਪ੍ਰਸੂਤ ਸਮੈ ਤਿਹ । 
ਪਰਯੋ ਸ਼ੋਰ ਔਚਕ ਹੀ ਦਿ੍ਗਿ ਲਹਿ'॥ ੧੧ ॥ ਭਏ ਤ੍ਰਾਸ ਉਰ; ਭਾਜ 
ਪਧਾਰੀ” । ਨਹਿ ਵਿਗ ਦੇਖਜੋਂ ਪਤਿ ਰਖਵਾਰੀ। ਬਿਹਥਲ ਦੌਰਤਿ ਤਾਸਤਿ 
ਹੋਈ । ਗਿਰੜੋ ਗਰਭ ਤਬਿ ਸਿਸ' ਭੇ ਦੋਈ ॥ ੧੨॥ ਹੁਤੋਂ ਜ੍ਰਾਰ ਕੌ ਤਹਾਂ 
ਕਿਦਾਰਾ” । ਉਪਰ ਕਣੀ ਹੁਈ ਤਿਸ ਬਾਰਾ । ਇਕ ਕੇ ਦ੍ਰਿਗ ਸੋਂ ਲਗਜੋ 
ਵਿਰੈਡਾ । ਦੁਭਜੋ ਬੀਚ ਸੋ ਕੀਨਸਿ ਖੰਡਾ“॥ ੧੩॥ ਕਾਣਾ ਦੇਵ ਬਿਦਤ 
ਜਗ ਅਹੈ । ਦੁਰਗ ਬਠਿੰਡੇ ਬਿਚ ਜੋ ਰਹੈਸ਼੍ਹੀ ਕਲਗੀਧਰ ਜਾਇ ਨਿਕਾਂ- 
ਸਯੋ। ਜਿਸ ਤੇ ਸਭਿ ਮਹਿ ਨਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਯੋ ॥੧੪॥ ਗਿਰਜੋ ਦੂਸਰੋ ਭੁਜ ਕੇ 
ਭਾਗ।ਸੋ ਟੂਟੀ ਪਰ ਖੇਤ ਮਝਾਰ” । ਦੋਨਹੁੰ ਕੋ ਤਿਨ ਲਿਯੋ ਉਚਾਇ।ਬਸਤ੍ਰ 
ਲਪੇਟਯੋ ਰਖੇ ਬਚਾਇ॥ ੧੫॥ ਕੇਤਿਕ ਸੈਮਤ ਮਹਿੰ ਭੇ ਜ੍ਰਾਨ । ਬਸੇ ਸ 
ਢੋਨਹੁ ਕਰਿ ਨਿਜ ਥਾਨ । ਇਕ ਮਸੂਰਪੁਰਾਂ ਬਾਸਾਂ ਪਾਯੋ। ਬੀਚ ਬ 
ਦੁਤਿਯ ਬਸਾਯੋ ॥ ੧੬॥ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇਵਨਿ ਗਤਿ” ਹੋਈ ।ਕੂਤ ਪ੍ਰੇਤ 

` ੧ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਅੱਖੀਂ ਫਿੱਠਾ। “ਉਠ ਨੱਠੀ । ₹ਬੱਚੇ । “ਖੇਤ । “ਟਾਂਡੇ ਦਾ ਮੁੱਢ । $( ਅੱਖ ) 

ਦੌੜ ਢਿੱਟੀ । “ਖੇਤ ਵਿਚ ੜਿਗਕੇ । “ਦੇਉ ਯਾਂ ਅਦੇਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ । 
#ਇਹ ਜਗਾ ਧੂਰੀ =ਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿਚ ਛੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨੈੜੇਂ ਦੱਸੀਵੀ ਹੈ। 
ਪ੍ਰੇਤ ਨਾਮ ਹੈ ਚਲੇ ਗਏ ਦਾ । ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਸ਼ਰੀਰ ਤਿਆਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਤੋਂ । ਪਚੋਤੂ 

ਪਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਰਬ ਓਹ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਚੁਕੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਂ 
ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਰਟੇ ਭਾਰੀਆਂ ਮਲੀਨ ਤੇ ਭੈੜੇ ਪੂਭਾਵ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ 

ਪਾਪ, ਅਨਰਥ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਵਿਚ ਬਿਤਾਇਆ ਹੈ, ਓਹ ਪਾਪਾੰ ਦੇ ਝੋਬ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉਪਰ 

ਰੀ ਭਟਕਦੀਆਂ ਹਨ,ਦ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿੜ ਭਰਮ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਂਡੂ ਜੀਵਨ ਸਮਝਕੇ ਸਾਰੇ 

ਕਾਰੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਛੁਤਾਦੇ ਆਦਿ ਦੇ ਦੁਖ ਬੀ ਬੱਲਦੀਆਂ ਹਨ । ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਆਇਆਂ 
ਹੈ “ਪ੍ਰੇਤ ਪਿੰਜਰ ਮਹਿ ਦੁਖ਼ ਘਨੇਰੇ ॥” ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਿੰਗ ਸ਼ਰੀਰ, ਸ਼ਰੀਰ ਵਰਗੇ ਭਾਸਦੇ 
ਹਨ । ਖਾਣਾ ਪੀਣ ਪਹਿਨਣ ਆਦਿ ਉਂਵੇ" ਹੀ ਭਾਸਦਾ ਹੈ। ਪਰਖ਼ੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਲੋਂ, 

ਫਗਤੀ ਵਾਲੇ, ਯੋਗ ਸੱਤਯਾ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਡਰ_ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਦੂਰ ਭਜਦੇ 
ਹਨ । ਪੱਛਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੀ ਸਪਿਰਚਯੁਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਵਿੱਦਯਾ ਲੱਭੀ ਹੈ, ਓਹ ਬੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ 
ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਕੁਰਾਨ, ਅੰਜੀਜ, ਪੁਰ ਨ ਆਇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚ ਤੀ ਜ਼ਿਕਰ 

ਹਨ ਪਰੋਤੂ ਆਮ ਵਫਤਾਰੇ ਵਿਚ ਜੋ ਲੋਕੀ ਤਮਾਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਓਹ ਅਕਸਰ ਪਖੰਡ ਕੂੰਦੇ ਹਨ। 



_ ਸ੍ਰੀ ਰੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ।______(59੯੫) ___ਰਾਸਿ੧। ਐ੩ ੮੯. 
ਤਹਿੰ ਰਹੋ ਨ ਕੋਈ। ਖਰੇ ਭਏ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰ ਸਥਾਨ । ਕੀਨ ਬਿਲੋਕਲ 

ਢਾਰੁ ਮਹਾਨ ॥੧੭॥ ਨਿਕਟ ਬਿਪਾਸਾ' ਬਹੇ ਪ੍ਰਵਾਹੂ । ਜੁਕਤ ਤਰੈਗ 

ਬਿਮਲ ਜਲ ਮਾਂਹੂਆ'।ਚੱਕ੍ਰਵਾਕ'ਤੇ ਆਦਿ ਬਿਹੈਗ।ਬਹੁ ਸ਼ਬਦਾਇ';ਮਾਨੁ 

ਜਿਮ ਹੈਗਾ॥ ੧੮॥ ਸੁੰਦਰ ਪੁਲਨਿ“ ਸਥਾਨ ਜਿਸੀ ਕੇ । ਸਿਕਤਾਂ ਮ੍ਰਿਦਿ 

ਜਗ| ਤੀਰ ਤਿਸੀਕੇ। ਲਵਪੁੰਰ ਆਦਿ ਗਮਨ ਤਹਿ ਰਾਹੂ” । ਇਤ ਦਿੱਲੀ 
ਕਲ 

ਪਹੁਚਤਿ ਸੇ ਜਾਹੂ” ॥੧੯॥ ਘਾਟ ਉਰਾਰ ਪਾਰ ਉਤਰੈਂਬੇ। ਆਵਤਿ ਜਾਤ 

ਲੋਕ ਠਹਿਰੈਬੇ । ਤੀਰ ਬਿਪਾਸਾ ਸੁੰਦਰ ਥਾਨਉਚੋ ਸ਼ੋਭਤਿ;ਦੇਖਿ ਮਹਾਂਨੂੰ” 

॥੨੦॥ ਜਿਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਆਂਗ;ਾ ਦੀਨ/ਸ । ਸੱਤਿਨਾਮ ਕਹਿ ਜਲ 

ਕਰ ਲੀਨਸਿ। ਛਿਰਕਨ ਕਰਜੋ ਸਥਾਨ ਚੁਫੇਰੇ । ਫੇਰ ਨ ਆਵਹਿੰਪ੍ਰੋਤਨਿ 

ਡੇਰੇ“॥ ੨੧॥ ਛਰੀ ਧਰੀ ਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕਰ ਕੀ" ਕਰੀ ਲਕੀਰ ਜਿਤੀ 

ਧਰ ਪੁਰਿਕੀ”। ਬਹੁਰ ਮੰਗਾਯਹ ਬਹੁ ਮਿਸ਼ਟਾਨ' । ਹਰਖਜੋ ਗੋਂਦਾ ਧਨੀ 

ਮਹਾਨਾ॥ ੨੨॥ ਖਰੇ ਹੋਇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰ ਸੁਜਾਨੇ। ਹਾਥ ਜੋਰ ਅਰਦਾਸ 

ਬਖਾਨੇ।ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਸ੍ਰੀਅੰਗਦ ਨਾਮੂਮਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਆਨਨ ਅਭਿਰਾ
ਮੂ" 

॥ ੨੩॥ ਅਰਪਨ ਕਰਜਕੋ ਸਕਲ ਮਿਸ਼ਟਾਨੂ । ਪੁਨ) ਸਭਿਨਿ ਕੋ ਬਾਂਟਨ 

ਠਾਨੂ"'। ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ ਧਰਾ ਪਠਵਾਈ। ਏਕਸਾਰ ਸਦਰ ਬਨਵਾਈ ।੨੪ 

ਸ਼੍ਰ ਨਾਨਕ ਕੇ ਚਰਨ ਮਨਾਏ। ਨਗਰ ਨੀਵ ਧਰਿ ਢਿਨਬੇ'£ ਲਾਏ।ਤਬਿ ਤੇ 

ਬਹੁਰ ਨਭੂਤ ਨ ਪ੍ਰੇਤ । ਨਹਿੰ ਦੋਖੇ ਜੋ ਢਾਹਿੰ ਨਿਕੇਤ॥੨੫॥ 
ਪੂਰਬ ਸਦਨ 

ਬਨਾਵਹਿ ਕੋਊ । ਪ੍ਰੈਤ ਬਿਦਾਰਤਿ ਵਾਹਤਿ ਸੋਊ । ਢਿਨਯੋ ਜਿਤੋ
 ਸੋ ਬਨ੍ਯੋ 

ਰਹਜੋ ਹੈ । ਗੋਂਦੈ ਦੇਖਿ ਅਨੰਦ ਲਹਜੋ ਹੈ ॥ ੨੬ ॥ਬਹੁ ਧਨ ਖਰਦ ਮਜੂਰ 

ਲਗਾਏ । ਕਰਤੇ ਕਾਰੀਗਰ” ਸਮੁਦਾਏ । ਤਬਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰ ਬਿਚਾਰ ਕ੍ਰ੍ਯੋ 

ਹੈ। ਤਿਸ ਗੀਂਦੇ ਪਰ ਨਾਮ ਧਰੜੋ ਹੈ ॥੨੭॥ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਉਚਾਰਿ ਸੁਨਾਯੋ। 

ਭਯੋ ਨਾਮ ਪੁਰਿ ਕੌ ਬਿਦਤਾਯੋ । ਕੇਤਿਕ ਸਢਨ ਤਯਾਰ ਕਰਿਵਾਏ । ਸ੍ਰੀ 

੧ ੨੩ਲ ਬਿਆਸਾ ਦਾ ਪੂਵਾਹ ਵਰਿੰਦਾ ਹੈ (ਜਿਸ) ਵਿਚ ਉੱਜਲ ਜਲ ਲਹਿਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੈ । 

੧ਚੁਕਵਾ । “ਬੇਲਦੇ ਹਨ। “ਨਦੀ ਦਾ. ਕਿਨਾਰਾ; ( ਅ) ਕਿਨਾਰੇ ਦੀ ਭੋਂ' ਜੋ ਹੁਣੇ ਪਾਣੀ 

ਦੇਠੋ' ਨਿਕਲੀ ਹੋਵੇ ਮੈ ਪੁਲਿਨ । ੬ਕੋਮਲ ਰੇਤ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਹੈਢੇ ।? ਲਹੇਰ ਆਂਦਿ ਜਾਣ ਨਈਂ 

ਉਥੋ' ਰਾਹ ਸੀ। “ਇਧਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਹੈਚਦੇ ਸੀ । ਦਣੇਖਣ ਵਿਚ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ / 

੧੦ਪ੍ੇਤ ਦੇ ਡੇਰੇ । "ਸ਼੍ਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਾਨਗੇ ਛੜੀ ਹੱਥ ਵਿਚ ਫੜੀ । "=ਧਰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ 

ਦੀ। "ਮਿੱਠਾ । "੯ਮਦਰ ਮੂੰਹ ਤੋਂ । "“ਵੰਡ ਦਿੱਤ । 'ਉਸਾਰਨ । '”ਉਸਾਰਨ ਵਾਲੇ । 

ਵਪ:=ਪਾਹੂ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੁਰਜ । (੧੩੯੬) ਗਾਸਿ ੧। ਅੰਸੂ ੧੯, 
ਅੰਗਦ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਆਏ ॥੨੮॥ ਬੈਦਨ ਠਾਨੀ ਹੋਇ ਅਧੀਨਾ। ਭਨਤਿ 
ਬਿਨੈ ਬਨਿ ਆਰੈ ਦੀਨਾ” । 'ਰਾਵਰਿ ਕੀ ਆਗਜਾ ਜਿਮਿ ਹੋਈ । ਸੁਧਰਯੋ 
ਕਾਜ ਭਯੋ ਪਰਿ ਸੋਈ” ॥੨੯॥ ਲਗੇ ਮਜੂਰ ਕਰਤਿ ਹੈ' ਕਾਰੇ । ਕੇਤਿਕ 
ਕਰੇ ਨਿਕੇਤ ਸੁ ਤਯਾਰੇ”। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਸੁਨਿ ਭਏ ਪ੍ਰਮੈਨ । “ਪੁਰਖਾ ਅਬਿ 
ਐਸੇ ਬਚ ਮਨਿ ॥੩੦॥ ਨਿਜ ਪਰਵਾਰ ਹਕਾਰਹੁ ਸਾਰਾ।ਬਸਹੁ ਤਹਾਂ ਸੁਖ 
ਲਹਹੁ ਉਦਾਰਾ । ਅਪਰ ਜਿ ਆਵਹਿ ਬਸਿਬੇ ਕਾਰਨ । ਤਿਨਹਿੰ ਬਸਾਵਹੁ 
ਸਦਨ ਉਸਾਰਨ4੩੧॥ ਬਾਸ ਤੁਮਾਰ ਸਮੀਪ ਹਮਾਰੇ। ਮਿਲਹੁ ਚਹਹੁ ਰਹਿ 
ਸਦਨ ਮੜਾਰੇ । ਅਬਿ ਬਾਸਰਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਿਧਾਰਹ । ਮਿਲਹੁ ਸਭਿਨਿ ਸੋਂ 
ਕਰਿ ਹਿਤਕਾਰਹੁ” ॥੩੨॥ ਚਿਰੈਕਾਲ ਬੀਤਾ ਤੁੜ ਆਏ । ਨਹਿੰ ਕੁਟੰਬ ਸੋ 
ਮਿਲਯੋ ਸਿਧਾਏ”। ਲੇ ਆਵਹੁ, ਜਾਵਹੁ ਤਤਕਾਲ । ਕਰਹੁ ਬਾਸ ਅਬਿ 
ਗੋਇੰਦਵਾਲ ॥੩੩॥ ਆਇਸਪਾਇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗਏ । ਸਭਿ ਲੋਕਨ ਸੈਗਿ 
ਮਿਲਤੇ ਭਏ । “ਗੁਰ ਪ੍ਰਸੈਨ ਭੈ” ਕਥਾ ਸੁਨਾਈ । “ਦਈ ਮੋਹਿ ਸਭਿ ਭਾਂਤਿ 
ਬਡਾਈ॥੩੪॥ ਅਬਿ ਗੁਰ ਹੁਕਮ ਭਯੋ ਇਸ ਢਾਲ।-ਬਸਹੁ ਜਾਇ ਕਰਿ 
ਗੋ -ਢੇਰਿ ਨ ਕਰਹੁ ਚਲਹੁ ਮਮ ਸੈਗ । ਪੁਰਿ ਸੁੰਦਰ ਘੜ ਹੋਹਿ 
ਉਤੈਗ/?॥ ੩੫॥ ਜੇਡਿਕ ਮਾਨੇ ਬਾਕ ਭਨੋ ਜਬਿ । ਉਠਿਸ੍ਰੀ ਅਮਰ ਸੈਂਗਿ 

_ਭੇਂ ਸੋ ਸਗਿਪਹੁੰਚੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸੁ ਜਾਇ।ਬਸੇ ਠਾਨਿ ਰੁਚ ਸੰਭ ਸੁਖ ਪਾਇ 
॥੩੬॥ ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ । ਜਾਇ ਖਡੂਰ ਸੁ ਕਰਹਿ ਨਿਹਾ- 
ਰਨ” । ਪਾਛਲ ਪਾਂਇ ਚਲਹਿੰ ਜਥਿ ਆਵੇਂ । ਤੀਨ ਕੋਸ ਲਗ ਏਵ ਸਿਧਾਵੈਂ 
॥੩੭॥ ਤਹਾਂ ਖਰੇ ਹਇਬੈਦਨ ਠਾਨਹਿੰ। ਪੁਨ ਘਰ ਦਿਸ਼ਮੁਖ ਕਰਹਿੰ 
ਪਯਾਨਹਿ । ਕੇਤਿਕ ਸਿੱਖੜਨ ਤੇ ਸੁਨਿ ਔਰੰ।ਜਲ ਗਾਗਰ ਆਨਤਿ ਇਸ 
ਠੌਰ ॥੩੮॥ ਨਦੀ ਬਿਪਾਸਾਂ ਤੇ ਭਰਿ ਲਯਾਵਹਿ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੋ ਇਸ਼ਨਾਨ 
ਕਰਾਵਹਿਂ । ਲੈਨਿਂ ਜਾਹਿ ਚਲਿ ਪਛਲ ਓਰ'। ਆਨਨ ਰਾਖਹਿੰ ਤਬਿ ਗੁਰ 
ਓਰ ॥ ੩੯॥ ਇਸ ਥਲ ਆਵਹਿੰ ਸੀਸ ਨਿਵਾਵਹਿੰ । ਪੁਨ ਸਲਿਤਾ ਦਿਸ਼ 
ਮੁਖ ਕਰਿ ਜਾਂਵਹਿੰ। ਨਿਤਿ ਪ੍ਰਤਿ ਕਰਹਿ ਇਸੀ ਬਿਧਿ ਕਾਰ। ਇਮਿ ਸੇਵਹਿ 
ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਦਰਬ'ਰ ॥੪੦॥ਪਰਸਰਾਮ ਤਪ ਤਪੇ ਬਿਸਾਲਾ । ਬਰਖ ਹਜਾਰਹੁੰ 
“(ਗੁਰੂ ਜੀ) ਅੱਗੇ ਦੀਨ ਬਣਕੇ । “ਉਹ (ਕਾਜ) ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ (ਅ) ਉਹ ਕਾਜ ਮੋਰ ਗਿਆਂ 
ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸ ਗਿਆ ਹੈੈਡਾਵ ਹਿਤ ਪੁਰਬਕ। “ਜ: ਕੇ ਨਹੀ' ਮਿਲੋ “ਉੱਚੇ ਘਰ। #ਦਰ੪੩॥ 
"ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ (ਇਕ) ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੂਣੀ ਹੈ ਕਿ । ੫ਿਛਲੇ ਪੈਰੀਂ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੩੯੭) ਗਸਿ ੧ । ਅੰਸੂ ੨6. 

ਬਨ” ਸਭਿ ਕਾਲਾ। ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਕਲਾ ਬਿਸ਼ਨ ਕੀ ਚਾਰੁ। ਭਯੋ ਨ ਤਉ ਬੜੋਂ 
ਅਵਤਾਰ ॥੪੧॥ ਇਨਹੁੰ ਇਕਾਂਦਸ਼ ਸੇਮਤ ਮਾਂਹੀ। ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਰਿੜਾਏ 
ਤਾਂਹੀ । ਪੂਰਨ ਭਏ ਪ੍ਰਭੂ ਅਵਤਾਰੇ । ਜਗ ਮਹਿ ਦਾਸ ਉਧਾਰ ਹਜ਼ਾਰੇ ॥ 
੪੨॥ ਯਾਂਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਅਰੁ ਸਤਿਸੇਗ । ਇਨਕੀ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕ ਉਤੰਗ । 
ਬਰਖ ਹਜ਼ਾਰਹੁੰ ਤ੫ ਜੇ ਘਾਲੇ । ਤਿਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਅਹੇ ਬਿਸਾਲੋ॥੪੩॥ ਜਬਿ 
ਕਬਿ ਅਥਿ ਅਰੁ ਆਗੇ ਕੇਈ । ਸੇਵ ਬਿਖੈ ਮਨ ਲਵਹਿਂ ਜੋਈ। ਤਿਨ ਕੋ 
ਬਹੁਰ ਨ ਕਰਿਬੋ ਰਹਜੋ” । ਭੋਗ ਮੋਖ ਦੋਨਹੁੰ ਤਿਹ ਲਹ੧ੋ॥੪੪॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ 
ਅਮਰਦਾਸ ਕੇ ਕ੍ਰਾਤਾ । ਆਯੋ ਰਾਮਾ ਤਹਾਂ ਜਮਾਤਾਂ” । ਜਿਤਿਕ ਭਤੀਜੇ ਸੋ 
ਸਭਿ ਆਏ । ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਬਸੇ ਘਰ ਪਾਏ॥੪੫॥ ਇਤਯਾਦਿਕ ਸਨਬੈਧੀ 
ਸਾਰੇ। ਆਇ ਬਸੇ ਗੁਰ ਨਿਕਟ ਸੁਖਾਰੇ । ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਸਰਬੋਤਮ ਬਡਿ ਆਈ। 
ਮਾਨਹਿ ਮਾਨਵ ਬਹੁ ਸੁਖ ਪਾਈ ॥੪੬॥ ਸਭਿ ਲਾਯਕ ਸਨਬੈਧੀ ਜਾਨ । 
ਆਇ ਸਮੀਪ ਬਸੇ ਪੁੱਰ ਥਾਨ । ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਕਰਿ ਧੀਰਜ ਸਬੈ। ਨਿਕਫਿ 

_ ਬਸਾਵਨ ਕੀਨੇ ਤਬੈ ॥੪੭॥”ਂਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਪ੍ਰਥਮ ਰਾਸੇ 
“ਗੋਇੰਦਵਾਲ” ਪੂਸੈਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਊਨਿਬੰਮੋਤੀ ਅੰਸੂ । ੧੯॥ 

੨੦. (ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵਰੁਣ ਦਾ ਮਿਲਣਾ । ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ] 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਇਕ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਗੁਰੂ ਦੇਖਨਿ ਗੋਇੰਦਵਾਲ। ਭਏ 

ਤਯਾਰ ਚਲਿਬੇ ਤਹਾਂ ਰਿਦਾ ਬਿਸਾਲ ਕ੍ਰਿਪਾਲ॥੧॥ਚੌਪਈ॥ ਸਨੇ ਸਨੇ ਪਗ 
ਸੋਂ ਮਗ ਚਲੋਂ । ਪ੍ਰੇਮ ਡੋਰ ਮਹਿੰ ਫਸਿ ਕਰਿ ਭਲੋ । ਨਿਸ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰ! 
ਅਮਰ ਅਰਾਧੇ ।-ਆਇ ਇਹਾਂ ਪਿਖਿ ਅਗਮ ਅਗਾਧੇ”-॥੨॥ ਬੈਠੇ ਧਾਨ 
ਲਾਇ ਕਰਿ ਐਸੇ । ਰਹਕੋ ਗਯੋ ਨਹਿ ਗੁਰ ਤੇ ਕੈਸੇ'। ਖਿਚੇ ਪ੍ਰੋਮ ਤੇ ਮਾਰਗ 
ਚਲੋ । ਬੈਦਹਿ ਚਰਨ ਜੁ ਬਾਹਰ ਮਿਲੋ੩॥ਕਿਨਹੁ ਕੀਨਿ ਸੁੰਧਿ/ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ 

“ਜੈਗਲ ਵਿਚ । “ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ । ₹ਜੁਵਾਈ । ਦਢਿਨ ਰਤ ਗੁਰੂ 
ਅਮਰ ਜੀ ਅਰਾਧਨਾੰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਗਮ ਅਗਾਧ (ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ) ਜੀ ਨੂੰ ਏਥੇ ਆਏ 
ਵੇਖਾਂ । “ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਰਿਹ ਗਿਆਂ (ਖਡੂਰ) ਗੁਰੂ (ਅੰਗਦ) ਜੀ ਤੋਂ । 

ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਨੁਸਖੇ ਵਿਚ ਏਥੇ ਏਹ ਪਾਠ ਵਾਧੂ ਹੈ:=ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇ ਨਗਰ 
ਥਸਾਯੋ । ਬਹੁਰੋ ਨਹੀਂ' ਤਰਾ ਕਿਨ ਪਾਯੋ । ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ ਨਰ ਗ੍ਾਮਨ ਤੇ ਆਵੈ । ਦੇਖਿ ਨਗਰ 
ਥਕੇ ਸਤਿ ਹਰਖਾਵੈ” ॥ ੪੮ ॥ ਦੇਹਰਾ ॥ ਬ੨ ਦਿਨ ਕੋ ਉਜਰਜੇ ਪਰੇ ਅਬ ਗਰ ਕਿਰਪਾ ਘਰਿ । 
ਕਰਤੇ ਬਸਾਵਨ ਪੁਰਿ ਮਹਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਜਾਂਹਿ ਉਦਾਰ ॥ ੪੯ ॥ ੈਪਾਟ=ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ । 



ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰਜ । ( ੧੩੯੮) ਰਾਸਿ ੧। ਅੰਸੂ ੨6, 

ਆਏ। ਸੁਨਿ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਹਰਖਾਏ।ਲੋਨਿ ਹੋਤ ਉਠਿ ਚਲੋ ਅਗਾਰੀ । 
=ਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲਹਿਂ=ਛੁਟਜੋ ਦ੍ਰਿਗ ਬਾਰੀ" ॥ ੪ ॥ ਕੋਤਿਕ ਦੂਰ ਆਗਮਨ 
ਆਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ ਤਨ ਪੁਲਕਾਏ'। ਬੈਲਯੋ ਜਾਇ ਨ ਗਦਗਦ ਬਾਂਨੀ। 
ਹਾਬ ਜੋਰਿ ਕਰਿ ਤੁਸ਼ਨਿ ਠਾਨੀ ॥੫॥ ਦਾਸ ਦਸ਼ਾ ਕੌ ਦੇਖਿ ਕ੍ਰਿਪਾਲਾ। ਕਰ 
ਸੋਂ ਕਰ ਗਹਿਕਰਿ ਤਿਸ ਕਾਲਾ । ਭਰਜੋ ਅੰਕ ਨਿਜ ਗਰੇ ਲਗਾਯੋ । ਬਹੁ 
ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੌ ਸੁਜਸ ਅਲਾਯੋ॥੬॥ “ਪੈਨ ਜਨਮ ਤੇਰੋ ਜਗ ਭਯੋ। ਪ੍ਰੈਮ 
ਬਿਸਾਲ ਮੋਹਿ ਬਸਿ ਕਯੋ।ਜਹਾਂ ਅਰਾਧਹਿ ਕਰਿਕੈ ਪ੍ਰੇਮ । ਤਹਿੰ ਮੈਂ ਪਹੁਚੋਂ 

ਇਹ ਮਮ ਨੋਮ॥੭॥ ਆਜ ਬੈਠਿ ਕਰਿ ਤੋਹਿ ਅਰਾਧਜੋ। ਆਯੋ ਤੁਰਤ ਪ੍ਰੰਮ 

ਤੇ ਬਾਧਯੋ”। ਮੋ ਤੇ ਰਹਯੋ ਜਾਤ ਤਬਿ ਨਾੰਹੀ । ਪ੍ਰੇਮ ਸਮੇਤ ਧਕਾਇ' ਮਨ 

ਮਾਂਹੀ ॥੮॥ ਤੁਵ ਹਿਤ ਕਰਿ ਆਯੋ ਇਤ ਓਰ। ਚਲਹੁ ਦਿਖਾਵਹੁ ਅਪਨੀ 

ਣੌਰ” । ਹਾਬ ਗਹੇ ਆਗੇ ਤਬਿ ਚਲੇ। ਕਰੇ ਦਿਖਾਵਨ ਕੀਨ ਜੁ ਭਲੋ” ॥੬॥ 

ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੇਰਿ ਕਰਿ ਸਾਰੇ। ਬਹੁਰ ਬਿਪਾਸਾਂ ਤੀਰ ਸਿਧਾਰੇ। ਅਮਰਦਾਸ 

੪ਪਨੇ ਮੈਗ ਲੀਨੇ । ਜਾਇ ਕੂਲ ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਸੀਨੇਂ ॥੧੦॥ ਅਪਰ ਦਾਸ 

ਨਹਿ ਪਾਸ ਤਿਬਾਂਈਂ। ਇਕ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰ ਕਿ ਆਪ ਗੁਸਾਈ । ਸਲਿਤਾ ਕੂਲ 

ਸਥਿਤ ਕੋ ਜਾਨਿ'। ਜਲਪਤਿ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਭਾ ਤਿਸ ਥਾਨ ॥ ੧੧॥ ਰੁਚਿਰ 

ਜਤ ਕੀ ਸਫਰੀ ਏਕਾ”। ਆਰੇ ਧਰ ਕਰਿ ਮਸਤਕ ਟੋਕਾ । “ਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੁ 

ਕੀਨ ਪੁਨੀਤ ਸਥਾਨਾਂ । ਪਦ ਪੰਕਜ ਪਰਸੇ ਜਬਿ ਆਨਾ ॥੧੨॥ ਸਲਿਤਾ 

ਕੂਲ ਥਸਾਯੋ ਪੁਰਿ ਕੌ । ਕਰਯੋ ਅਨੁਗ੍ਰਹੁ ਅਪਨੇ ਉਰ ਕੌ । ਸਤਿਸੈਗਤ 

ਸਿਮਰਹਿ ਸਤਿਨਾਮੂ । ਕਰਹਿ ਸ਼ਨਾਨ ਸੁ ਜਲ ਅਭਿਰਾਮੂ ॥੧੩॥ ਸਲਿਤਾ 

ਸਵਲ ਹੋਇ ਪਗ ਪਰਸੇ। ਮੈਂ ਭੀ ਰਾਵਰਿ ਕੇ ਪਗ ਦਰਸੇ। ਸੁਨਿ ਸਤਿਗੁਰ 

ਬੋਲੇ ਮੁਸ਼ਕਾਈ" । “ਕਰਿ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰ ! ਬਰੁਨ ਸਵਲਾਈ"॥੧੪॥ਸੈਗਤਿ 

ਮਹਿੰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਬਰਤੈ ਹੈਂ।ਸਭਿ ਤੇ ਆਗੇ ਜਲ ਮਹਿੰ ਦੇਹੈਂ । ਨਾਮ ਬਰਨ ਕੋ 

ਕਰਹਿ ਉਢਾਰਿ । ਇਮ ਸਿੱਖਨ ਮਹਿ ਰੀਤੀ ਡਾਰਿਨੈਂ? ॥੧੫॥ ਹਾਥ ਜੋਰਿ 

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰ ਉਚਾਰੀ । “ਤਮ ਹੁਇ ਜਥਾ ਰਜਾਇ ਤੁਮਾਰੀ”। ਬਹੁਰ ਬਿਦਾ 

੧ਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ ਹ; (ਇਹ ਸੋਚ ਕੈ) ਨੇਣਾਂ ਤੋਂ ਜਲ ਛੁੱਟ ਪਿਆਂ । “ਚੋਮ ਖੜੈ 

ਹੋ ਗਏ। ₹$ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀਹੈ। "ਬੋਨ੍ਹਿਆਂ । “ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਧਿਆਵੇ । “ਤੇਰੇ ਪੇਮ ਕਰਕੇ 

(ਅ) ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਿਤ ਕਰਕੇ । “ਉਸਾਰੇ ਸਨ ਜੇਹੜੇ ਦੈਗੋਂ (ਘਰ) । ਦਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠੇ 

ਜਾਣਕੇ। ੯ਵਰੂਣ ਆਇਆ । "ਚੰਗੀ _ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਕ ਮੱਛੀ । ੧੧ਮੂਸਕ੍ਰਾਕੇ । "ਹੇ ਛੂ 

ਅਮਰ ਦਾਸ | ਫਟੁਣ-ਨੂੰ ਸਫਲਤ। ਦਿਓ । (੯੪੩ ਵਿ ਦੀ ਟੂਕ. ੪ ਅਗਲੇ ਪੰਠੇ ਹੇਠ] 



ਸੀ ਗੁਰ ਪਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੩੯੯ ਗੱਸਿ ੧ । ਸੰਸੂ ੨੦: 

ਹੁਇ ਬਰਣ ਪਧਾਰਾ। ਸ਼ੀ ਅੰਗਦ ਤਬਿ ਬਾਕ ਉਚਾਰਾਂ ॥ ੧੬ ॥ ਪਰੰਝਹ 
ਵਲ ਪਛਲੇ ਪੰਨੇ ਦੇ “ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਟੂਕ ਇਹ 1- 

#ਮੁਲਤਾਨ, ਸਿੰਧ ਆਦਿ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਦਰਿਆ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੇ ਦਾ ਇਕ ਖਾਸ 
ਮਤ ਹੈ, ਉੱਭੇਰੋ ਲਾਲ ਨਾਮੇ ਕੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਂਸੇ ਵਲ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਪੂਚਾਰ 
ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਖ਼ੁਰਾਤਣ ਰਸਮ ਦਰਿਆ `ਵਿਚ ਬਾਣਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਨਵੇਂ ਬਣੈ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ 

ਤ਼ਾਲਬਨ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਬੋ' ਹੋਰੇ ਭੀ ਫੈਲੀ, ਤਦੋ' ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ 

ਇਹ ਪੂਵਿਰੜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਰਣ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੋ ਉਸ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਛੀੰਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । 

ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਸਮ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਸਿੱਧੀਤ ਦੇ ਪੁਤਿਟੂਲ ਤੇ ਟਪਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ 
ਸਮਝਕੇ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । 

]ਅੰਕ ੧੬ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਲੋਕੇ ੨੦ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ-ਅਪਰ ਅਹਾਰ ਕੁਛਕ ਤਹਿ 

ਖਾਇ=ਤੁਕ ਦਾ ਪਾਠ ਲਿਖਤ ਦੇ ਪੰਜ ਨੁਸਖਿਆਂ ਵਿਚ, ਜੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰੋ' ਲੈਘ ਹਨ, ਇਹ 

ਪਾਠ ਇਦੋਂ” ਹੈ ਜਿਵੇ' ਅਸਾਂ ਉੱਪਰ ਮੁਲ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਛਾਪੇ ਦੇ ਉਸ ਨੁਸਖੇ ਵਿਚ ਜੋ 

ਲਾਨੇਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮੁਦ੍ਰਿਤ ਕਰਤਾ ਨੇ ਛਪਵਾਇਆ ਤੇ ਆਮ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਵੀ 

ਥਾਵੇ” “ਪਾਠ ਇਉਂ 3 ਹੈ£- 
ਭਯੋ ਸਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਕੋ ਜਾਨੋ । ਦਾਸ ਏਕ ਕੋ ਬੋਲ ਬੁਖਾਨਜੋ। “ਅਬ ਹੀ ਜਾਹੁ 

ਰਸੋਇਯੇ ਪੀਸ । ਆਨਹੁ ਭੋਜਨ ਤੀਰ ਬਿਪਾਸ ॥ ੧੭॥ ਹੁਤੋ ਦਰ ਇਕ ਸਿੱਖ ਬੁਲਯੋ । 

ਤਿਸ ਕੋ ਕਹਿ ਕਰਿ ਨਗਰ ਪਠਾਯੋ । “ਅਬ ਹੀ ਜਾਹ ਲਾਂਗਰੀਂ ਪਾਸ? । ਹੁਕਮ ਦੀਓ ਸੀ 

ਮੁਖ ਸੁਖਰਾਸ ॥ ੧੮ ॥ ਜਾਇ ਸਿੱਖ ਪਰਸ਼ਾਦ ਲਿਆਯੋ । ਨਦੀ ਪਾਇ ਸਭਿ ਕੋ ਵਰਤਾਯੋ। 

ਭੋਜਨ ਪਾਇ ਉਠੇ ਜਬ ਸ੍ਰਾਮੀ। ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਸਦਾ ਨਿਹਕਾਮੀ ॥ ੧੯ ॥ ਨਿਜ ਦਾਸਲ 
ਕੇ ਸਦਾ ਸਹਾਇ । 
ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਠ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । 

ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਨੁਸਖੇ ਵਿਚ ਅੰਕ ੧੨ ਦੇ ਮੁੱਢ ਵਿਚ “ਰੁਚਿਰ ਜਾਤਿ ਕੀ ਸਫਰੀ 

ਏਕਾ? ਦੀ ਤੁਕ ਵਿਚ “ਸਫਰੀ ਏਕਾ? ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਲਾ ਕੇ 'ਪੁਸ਼ਪ _ਅਨੈਕਾ? ਪਾਠ ਬਦਲਿਆ 

ਹੈ, ਪਰ ਇਸੇ ਬਦਲੋ ਹੋਏ ਪਾਠ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿੱਸੇ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ “ਜਿਨ ਪਾਠ 

ਹਣਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਦੇਠਦਾਰ ਹੈ” । ਸੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਛਾਪੇ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਪਾਠ ਜੋ 

ਅਸਾਂ ਉਪਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਆਖੇਪਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮੱਛੀ ਮਾਸ ਤੋਂ' ਪੂਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਿਖਾਰੀ 

ਯਾਂ ਦਿ ਕਰਤਾ ਨੇ ਬਦਲਵਾਇਆ ਹੈ । ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਵਿਚ ਮਾਸ ਦਾ ਬਗੜਾ: ਨਹੀਂ' ਹੈ 

“ਸੁ ਸਾਸੁ ਕਰਿ ਮੁਰਖੁ ਝਗੜੇ” । ਭਾਈ ਸੈਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿਚ 

ਮਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਆਏ ਹਨ । ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਦੇਥੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਵਿਹਤ ਅਵਿਹਤ 

ਸਿੱਧ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਰ੍ਰੰਥ ਦੇ ਪਾਠ ਸ਼ੁਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੈ । 

ਇਸ ਸਪਸ਼ਟ ਟਿਕਣੈ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੇ ਗਿਅ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਨ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਆਖੇਪ 

ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ । ਜੇ ਸੱਜਣ ਖਿਅਲ ਕਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਆਖਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਓਹ ਇਸ 

ਇੱਕੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੋਂ ਤਸੱਲੀ ਕਢ ਬਗੰਢੋਂ ਚਨ। 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੪੦੦ ) ਰਾਸਿ ੧ । ਅੰਸੂ ੨੦. 

ਸਫਰੀ ਕਰਿ ਤਜਾਰ ਮੰਗਾਵੋ । ਤੁਰਨ ਕਰਿਕੈ ਇਹਾਂ ਲਿਆਵੋ”ਹੁਤੋ ਦੂਰ 
ਇਕ ਸਿੱਖ ਬਲਾਯੋ । ਤਿਸਕੋ ਦੇ ਕਰਿ ਨਗਰ -ਪਠਾਯੋ ॥ ੧੭ ॥ ਲਯਾਯੋ 

ਤੁਰਤ ਤਯਾਰ ਕਰਿ ਸੋਈ। ਡਾਲਿ ਮਸਾਲੇ ਤਲਿਕੈ ਭੋਈ । ਲੋ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰ 
ਅਗਾਂਰੀ ਧਰੀ । ਸੋ ਲੇ ਕਰਿ ਗੁਰਖਾਵਨ ਕਰੀ ॥੧੮॥ “ਮਹਾਂ ਸ਼ਰਾਦ ਇਸ 
੧ਮਾਮਿਖ ਭਲੋ । ਆਗੇ ਕਬਹੁ ਨ ਐਸੇ ਖਯੋਂ। ਕਹਿ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰ“ਜਾਤਿ ਝਖ" 
ਕੋਈ । ਲਕਾਯੋ ਬਰਨ ਆਪ ਹਿਤ ਸੋਈ” ॥ ੧੯॥ ਅਪਰ ਅਹਾਰ ਕੁਛਕ 

ਤਹਿੰ ਖਾਇ। ਬਹੁਰ ਉਠੇ ਤਹਿੰ ਤੇ ਸੁਖਦਾਇ । ਅਮਰਦਾਸ ਕੋ ਲੇ ਕਰਿ 

ਸਾਝ । ਆਏ ਦਿਸ਼ ਖਡੂਰ ਜਗਨਾਥ ॥ ੨੦॥ ਕੇਤਿਕ ਦਿਨ ਸਮੀਪ ਹੀ 
ਰਾਖੇ । ਜਾਨਿ ਰਿਦੇ ਕੀ ਤਿਨ ਅਭਿਲਾਖੇ । ਸਭਿ ਸਮੀਪ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ । 
ਅਸ਼ਟ ਪਹਿਰ ਸਿਮਰਨ ਉਰ ਧਰੇ॥੨੧॥ਦੀਨਸਿ ਆਇਸੁ ਬਹੁਰ ਕ੍ਰਿਪਾਲ। 
ਚਲ ਆਏ ਤਬਿ ਗੋਇੰਦਵਾਲ। ਪਾਛਲ ਦਿਸ਼ ਕੌ ਗਮਨੈ' ਰਾਹੂਮੁਖ ਰਾਬੈਂ 
ਸਤਿਗੁਰ ਦਿਸ਼ ਜਾਹੂ॥੨੨॥ਤੀਨ ਕੋਸ ਪਰ ਮਾਥੋ ਟੇਕਿ । ਪੁਨ ਪੁਰਿ ਦਿਸ਼ 

ਮੁਖ ਕੌਸ ਸੁ ਏਕ । ਸੋ ਅਬਿ ਲੋ ਉਹ ਬਾਨ ਸੁਹਾਵਤਿ। ਬਿਦਤਿ ਅਹੈ ਜਗ 
ਮੈਂ ਸਿਖ ਗਾਵਤਿ ॥੨੩॥ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਕੌਸ ਤਿਸ ਥਲ ਤੇ। ਜਹਿੰ ਤੇ ਸੂਥੇ 
ਹੁਇ ਕਰਿ ਚਲਤੇ । ਨਿਸ ਮਹਿ ਸਦਨ ਰਹਹਿ ਗੁਰ ਆਇਸਦਿਨ ਮਹਿ 

ਦਰਸਹਿੰ ਤਹਾਂ ਸਿਧਾਇਸ॥੨੪॥ਇਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿਤਿਕ ਦਿਨ ਬਿਤੇ।ਪਰਮ 
ਪ੍ਰਸ਼ੈਨ ਗੁਰੂ ਕਰਿ ਲਿਤੇਪ੍ਰੋਮ ਸਹਤ ਮਨ ਨੰਮ੍ਰਿ ਬਿਸਾਲਾ । ਸੇਵਹਿ ਚਰਨ 
ਕਮਲ ਸਭਿ ਕਾਲਾ॥੨੫॥ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਸਭਿ ਗੁਨ ਕੇ ਧਾਮ । ਸਦਾ ਸੁਸ਼ੀਲ 
ਪਰਮ ਨਿਹਕਾਮ । ਭਗਤਿ ਰੂਪ ਧਰਿ ਜਗਤ ਦਿਖਾਯੋ। ਹਰਖ ਨ ਸ਼ੋਕ 
ਨ ਕਬਿ ਉਰ ਆਯੋ ॥ ੨੬॥ ਮਾਨ ਅਮਾਨ” ਸਮਾਨ ਮਹਾਨੇ । ਰਾਗ ਨ 
ਦੈਖ ਕਿਸੀ ਸੋਂ ਠਾਨੇ।ਅਹੈ ਬ੍ਹਮ” ਨਿਸ਼ਚਲ (ਬ੍ਰਿਤਿ ਅੰਤਰ । ਨਿਜ ਸਰੂਪ 
ਸੌਂ ਲਗੇ (ਨਟੇਕ>॥੨੭॥ ਜਿਸ ਲੋ ਛੁਟੈ ਬਿਕਾਰ ਨ ਕੋਈਂ। ਪਹੁੰਚਹਿ' 
ਮਨ ਬਾਠੀ ਨਹਿ ਦੋਈ । ਜਾਨਨੀਯ“ ਬੁਧਿ ਕਰਿਕੈਂ ਜੋਉ। ਪਦਮ ਪੱਤ੍ਰ 
ਸਮ ਲਿਪਹਿ ਨ ਸੋਉ” ॥੨੮॥ ਸ਼ਸਤ੍ਨ ਸੋਂ ਨ ਬਿਨਾਸਜੋ ਜਾਇ। ਅਗਨਿ 

“ਮੱਛੀ । “ਆਦਰ ਅਨਾਦਰ । ਬਨ“ ਦ੍ਹਮ, ਭਾਵ, ਦ੍ਰਹਮ ਗਨਾਨ । “ਭਾਂਵ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ । “ਜਿੱਥੇ 
ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਭਾਵ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚ । #ਜਾਨਣੈ ਯੋਗ । “ਕਵਲ ਦੁਲ ਦੇ ਪੜ੍ਰ ਢਾਂਗ 
ਲਿਪਾਇਮਾਨ ਨਹੀਂ” ਹੁੰਢਾ ਜੋ (ਬ੍ਰਹਮ) । #ਪਸ=ਕੋਊ। 1ਪਾ=ਦੋਊ। 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੪੦੧) ਰਾਸਿ ੧ । ਅੰਮੂ ੨੦. 

ਨ ਜਰਹਿ ਨ ਪਉਨ ਉਡਾਇ । ਜਲ ਨਹਿ ਡੁਬਹਿ, ਨਭ ਨ ਬਿਲਾਇ'। 
ਜਿਸ ਕੋ ਕਾਲ ਸਕਹਿ ਨਹਿੰ ਖਾਇ॥੨੯॥ ਜਿਮ ਰੱਜ ਅਹਿ ਕੀ ਆਧਾਰ। 
ੜਿਮ ਪ੍ਰਪੰਚ ਇਹੁ ਤਿਸਹਿ ਮਝਾਰ । ਸੂਰਜ ਆਦਿ ਜੋਤਿ ਕੀ ਜੋਤਿ । 

ਕੌ ਨਾਮ/ਵਾਹਿਕਰਿ ਕਹੈਂ“ਗੋ”ਤਮ ਜੜ ਅਗਯਾਨ ਅਨਿੱਤ। ਕਰਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 
ਜ਼ੇਤਨ “ਰੂ” ਨਿੱਤਾਂ ॥ ੩੩ ॥ ਐਸੋ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋਈ । ਸੂਰੀ ਅੰਗਦ 
ਬਪੁ ਧਰਿ ਕਰਿ ਸੋਈ। ਜਗਤ ਬਿਖੈ ਬਨਿ ਭਗਤਿ ਦਿਖਾਵੈਂ। ਨਹਿ 
ਅਪਨੋ ਥਿਦਤਾਵੈਂ ॥ ੩੪ ॥ ਕਰਨੇ ਸਿਮਰਨ ਸ਼੍ਰ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਪਦੇਸਤ 
ਜਗ! ਕੋ ਬਸਿ ਧਾਂਮ । ਸਤਿ ਸੈਗਤਿ ਸੇਵਨ ਸਿਖਰਾਵੈਂ । ਭਾਉ ਭਗਤਿ ਕੀ 
ਚੀਤਿ ਚਲਾਵੈਂ ॥੩੫#ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੇ ਹਮ ਦਾਸ । ਨਿਰਹੈਂਕਾਰ ਅਲੋਭ 
ਲਿਰਾਸ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਭਾਣਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨ । ਕਾਯਾਂ ਤੇ ਹੌਤਾਸੁ ਉਠਾਵਨ॥ 
੩੬॥ ਨਿਤ ਸੈਂਤੀਨ ਕੀ ਸੇਵਾਂ ਕਰਨੀ । ਸਤਿ ਬੈਗਤਿ ਮਹਿ ਚਿਤ ਬਿ੍ਤਿ 
ਧਰਨੀ । ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਨਾਵਨ ਕਰਨੋ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਦਾਸ ਨਿਜ 
ਬਰਨੋ੯॥੩੭॥ ਪਰਮ ਪ੍ਰੋਮ ਪਰਮੇਸੁਰ ਮਾਂਹੀ। ਬਿਨਤੀ ਕਰਨ,-ਸ੍ ਮੈਂ ਕੁਛ 
ਨਾਂਹੀ” । ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕੋ ਇਕ ਦਾਤਾ। ਪੂਰਨ ਸਰਬ ਠੌਰ ਸੋ ਜਾਤਾ- 
॥੩੮॥ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਕੇ ਗਾਵਨ ਕਰਨੇ।ਕਿਧੋਂ ਸ਼ਬਦ ਧੁਨਿ ਸ਼੍ਰੋਨਨਿ ਧਰਨੋ4 
ਨਿਸਦਿਨ ਸਿਮਰਹੁ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਨਾਮ। ਦੁਹਿ ਲੋਕਨਿ ਕੇ ਪੂਰਤਿ ਕਾਮੁ” 
॥੩੯॥ ਇਸ ਬਿਧਿ ਅਪਨੋ ਆਪ ਛਪਾਇ। ਨਹਿ ਕੈਸੇ ਜਗ ਮਹਿ ਬਿਦ- 
“ਦੂਰ ਕਰ ਸਕੇ (%) ਲੀਨ ਕਰ ਸਕੇ । “ਪੂਕਾਸ਼ਤ ਹੈਨ । ਮਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਜਿਸ 
( ਬ੍ਰਹਮ ) ਨੂੰ ਲਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਂ । $ਬੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬੜਾ [ ਸੈਸ:, ਸੀ 
ਜੇ ਹੋਰ ਵਡ (ਯਾ ਮਹਾਂ ਤੱਤ) ਹੈ, ਛ-ਵ ਚੇਤਨ ਰੂਪ । “ਪਲ ਮੜ੍ਰ (ਕੁਛ) ਨਹੀ“ ਫਰ ਸਕਦ॥ 
(ਅ%) ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲ ਮਾਤਰ ਲਈ ਬੀ ਜਿਸ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਫੁਰ ਸਕਦਾ (ਫੁਰਨਾ) । (ਏ) ਜਿਸ ਤੈਂ 
ਬਿਨਾਂ ਪਲਕਾਂ ਨਹੀ' ਬਮਕ ਸਕਦੀਆੰ, ਭਾਵ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਫਰਕਦੀ । #ਆਪਣੇ ਤਾਈਂ ਦਾਸਾਂ 
ਦਾ ਦਾਸ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾਂ । “ਕਿ ਮੇ' ਕ੍ਛ ਨਹੀਂ । “ਜਣੀਦ' ਹੈ । ੯ਸੂਣਨੇ । 

#ਅਰਬਾਂ ਲਈ ਵੇਖੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪੂਕਾਸ਼ ਪੂਰਬਾਰਧ ਅਧਜਾਯ ੧ ਅੰਕ ੬੩ । 



_ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੪੦੨) ਗਾਸਿ ੧। ਸੰਸੂ ੨੧, 

ਤਾਇ। ਜੋ ਨਰ ਅਤਿ ਪ੍ਰੋਮੀ ਸਿਖ ਆਹਿ । ਕਹਿਨ ਸੁਨਨ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਕਰਿ 

ਤਾਹਿ'॥ ੪੦ । ਲੱਛਮੀ ਨਿਤਿ ਜੇਵਤਿ ਦਰਬਾਰ । ਸਿੱਧਾਂ ਪਦੇ ਅ
ਰਬਿੰਢ 

ਹੈਂ॥੪੧॥ ਅਪਰ ਜਿ ਸ਼ਕਤਾਂ' ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰੈ । ਚਹੁੰਦਿਸ਼ ਗੁਰ ਕੈ ਨਿਤਿ 

ਪਰਵਾਰੈਂ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਨ ਤਿਸਕੋ ਹੋਵੈ । ਕਬਹੁੰ ਨਹੀਂ ਤਿਨ ਕੀ ਦਿਸ਼ 

ਜੋਵੇਂ॥੪੨॥ ਅਪਨੋ ਨਹਿੰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰਿ ਸਾਂਕਹਿੰ”। ਤੂਸ਼ਨ ਭਈ ਗੁਰੂ ਮੁਖ 

ਤਾਕਹਿਕਰਾਮਾਤ ਕੌ ਸਾਗਰ ਭਾਰੀ । ਬੂੰਦ ਸਮਾਨ ਜਾਂਨ ਨਹਿੰ 
ਪਜਾਰੀ'॥ 

੪੩॥ ਕਬਹੁ ਨ ਹਿਤ ਕਰਿ ਕਿਸਹੁੰ ਦਿਖਾਈ । ਮਨਹੁ ਸਮੀਪ ਨ; 
ਏਵ 

ਛਪਾਈਂ। ਅਜਰ ਜਰਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਜੈਸੇ । ਕੂਤ ਭਵਿੱਖ ਨ ਅਥ ਭਾ 

ਤੈਸ॥੪੪॥ ਦੋਹਰਾ॥ ਰਚਨਿ _ਸੈਘਾਰਨਿ ਲੋਕ ਤੋ ਅਸ ਸ਼ਕਤੀ ਕੋ ਪਾਇ। 

ਨਿਬਲ ਨਰਨ ਤੇ ਦੁਖ ਸਹੈਂ' ਪੈਨ ਗੁਰੂ ਸੁਖਦਾਇ ॥ ੪੫ ॥ ਇਤ ਸ਼ੀ ਗੁਰ 

ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਬੇ ਪ੍ਰਥਮ ਰਾਸੇ “ਸੀ ਅੰਗਦ ਦੁਣ' ਬਰਨਨ
ੈ ਨਾਮ ਬਿੰਸਤੀ ਅੰ ੨੦ ॥ 

੨੧. ਖਿਛੂਰ ਦੇ ਤਪੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ] 
ਦੌਰਰ॥ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇਤਿਕ ਦਿਵਸ ਬੀਤ ਗਏ ਤਿਸ ਬਾਨ। ਪ੍ਰਗਟ

ਹਿੰ 

ਜਗ ਮਹਿ ਨਹਿੰ ਅਧਿਕ ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਗੁਨ ਖਾਨ ॥੧
॥ ਚੌਪਈ ॥ ਇਕ 

_ ਖਡੂਰ ਮਹਿ ਤਪਾਂ ਰਹਿਤ ਹੈ । ਅਪਨੀ ਸਤੁਤਿ ਜੁ ਸਦਾ
 ਕਹਤਿ ਹੈ। 

ਭੀਤ੍ ਮੰਤ੍ਰ ਕਰਿਬੇ ਜਿਸ ਆਵੈ । ਲੋਕਨ ਬਿਥੇ ਪਖੰਡ ਕਮਾ
ਵੈ ॥੨॥ ਬਹੁਤੇ 

ਨਰ ਜਿਸ ਮਾਨਹਿੰ ਆਨ'॥ਚਰਨ ਧਰਹਿੰ ਸਿਰ ਨਮੋ ਬਖਾਨਿ। ਜਿਸ ਕੌ 

ਕਹਜੋ ਕਰਹਿ ਸਭਿ ਕੌਇ।ਬਹੁਤ ਭਾਂਤਿ ਤਿਸ ਪੂਜਾ ਹੋਇ॥੩॥ ਖਹਿਰੇ' 

ਜਾਟ ਖਡੂਰ ਮਬਾਰ । ਬਸਤਿ ਹੁਤੇ ਸਹਿ ਬਡ ਪਰਵਾਂਰ।
 ਸਰਬ ਤਪ ਕੀ 

ਭਆਇਸੁ ਮਾਠਹਿੰ। ਅਨਿਕ ਉਪਾਇਨ ਵਨ ਠਾਨਹਿ ॥੪॥ ਦੁਗਧ; ਦਧੀ 

ਪ੍ਰਿਤ ਅਰ ਮਿਸ਼ਟਾਨਂ।ਪਰਬਨ ਬਿਖੈ ਲਕਾਇ ਧਨਧਾਨਾ"। ਤਿਹ ਢਿਗ। 

੧ਗਫ ਉਸ ਨਲ ਗਲ ਬਾਤ ਕੁਰਦੇ ਹਨ।'ਸੱਧੀਆੰ/ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ। 9ਗੁਰੂ ਆਗਿਆ 

ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । “ਤਾਕਤਾਂ । $ਦੁਆਲੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ । ?ਗਾਵ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 

੪ਮਦਿਕ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀਆਂ । “ਪਿਆਰ ਨਾ ਕੀਤਾ । ੯ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਕਾਈ 

ਹੈ ਕਗਮਾਤ ਕਿ ਮਨੋਂ ਕੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ' ਹੈ । "ਈਨ, ਮਿਰਯਾਦਾ, ਆਗਤਾਂ । <੧ਕੱਟੀ ਢਾਂ 

ਇਕ ਗੋਤ । "“ਪਰਬਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਪਗ (ਜੈਸੇ ਮੱਸਿਆ ਮੈਂਗਰਾਂਦ ਆਦਿ) ਮਾਲ ਦੋਲਤ 

ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ । [ਧਨ=ਦੇਲਤ । ਧਾਨ=ਚਾਂਵਲ ਆਦਿ ਅੰਨ। #ਪਾ:-ਪਟ ਨਾਂਨਾ। 



ਰੰ ਰੁਰ ਪੂਤਾਪ ਨੂਰਜ । ( ੧੪੦੩ ) ਰਾਸਿ ੧ । ਅੱਸੂ ੨੧. 

ਅਰਪਹਿੰ; ਬਿਨੌ ਬਖਾਨਹਿੰ । ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਪ੍ਰਿਯ ਵਸਤੂ ਆਨਹਿ ॥ ੫।' 
ਭਿਸਤੇ ਡਰਹਿ ਗ੍ਰਾਮ ਨਰ ਸਾਰੇ ।-ਨਹਿੱ' ਰਿਸ ਧਾਰਿ ਕੁਬਾਕ ਉਚਾਰੇ-/ 
ਕਹੈ ਸੁ ਮਾਨਹਿ ਨਰ ਗ੍ਰਾਮੀਨ। ਜੋ ਸੈਤਨਕੋ ਸਕਹਿੰ ਨ ਚੀਨ॥੬੫ਪ੍ਰਿਯ” 
ਤਿਸ ਕੌ ਨਿਸ ਬਾਸਰ ਕੀਰਹੀਂ3 ਦੇ ਧਨ ਧਾਨ ਸੁ ਬਿਨੈ ਉਚਰਿਹੀਂ। ਤਹਾਂ 
ਬਾਸ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਕੋਰਾ । ਨਹੀ ਮਹਾਤਮ ਲਖਹਿੰ ਘਨੇਰ॥੭॥ ਕਬਹਿ ਨ 
ਜਾਇ ਨਿਵਾਵਹਿੰ ਸੀਸ। ਨਹਿ ਮਾਨਹਿੰ-ਇਹ ਸਭਿ ਜਗ ਈਸ਼-। ਅਪਰ 
ਲੋਕ ਜਿਮਨੈਂਬਾਸਹਿੰ ਗ੍ਰਾਮ । ਤਜੋਂ ਜਾਨਹਿੰ ਇਹ ਭੀ ਰਹਿੰ ਧਾਮ॥੮॥ ਸਤਿ- 
ਸੈਗੀ ਜਿਨ ਮਹਿ ਨਹਿ ਕੋਈ । ਕਿਮਿ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੌ ਜਾਨਹਿੰ ਸੋਈ। ਕੇਤਿਕ 
ਸਮਾਂ ਬਿਤੀਤਨ ਕਯੋ । ਬਰਖਾ ਬਿਨਾ ਸਮੈਂ ਤਬਿ ਹੁਯੋ ॥ ੯ ॥ ਮਾਸ ਭਾਦ੍- 
ਪਦ ਅੜ ਲਗੀ ਅਸ" । ਸਭਿਹੀ ਸ਼ੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਈ ਬਡ ਸਸਿ4 ਪੂਰਬ ਜਹਾਂ 
ਪਿਖਤਿ ਹਰਿਆਈ । ਬਿਨ ਪਾਕੇ ਵਿਰਗੀ ਜ਼ਰਦਾਈ” ॥੧੦॥-ਯ੍ਰੈ ਨਹਿ 
ਅੰਨ-ਤ੍ਸੇ ਗ੍ਰਾਮੀਨ ।-ਹਮਰੇ ਤੌ ਜੀਵਨ ਇਹੁ ਚੀਨ।ਬਿਨਾਂ ਅੰਨ ਤੇ ਬਹੁ 
ਦੁਖ ਪਾਇ । ਸਕਲ ਕੁਟੰਬ ਕਹੋ ਕੜਾ ਖਾਇ॥੧੧॥ ਤਨ ਧਨ ਤੋਂ ਅਰ 
ਪਸ਼ੂਅਨ ਸੈਗ । ਜੋ ਹਮ ਪਾਲਨ ਕਰੀ ਅਭੈਗ' । ਜੇ ਬਰਖਾ ਅਬਿ ਹੋਵਹਿ 
ਨਾਂਹੀ । ਨਿਜ ਪਰਵਾਰ ਕਤੋਂ ਨਿਰਬਾਂਹੀ ॥੧੨॥ ਬਿਨ ਪਾਕੇ ਹੁਇ ਜਾਇ 
ਬਿਨਾਸ਼। ਕਹਾਂ ਅੰਨ ਕੀ ਪੂਜਹਿ .ਆਸ“। ਹਮਰੇ ਨਿਕਟ ਦਰਬ ਕੁਛ 
ਨਾਂਹੀ । ਜਿਸਕੋ ਖਰਚ ਮੋਲ ਲੇ ਖਾਂਹੀ-॥੧੩॥ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਚਿੰਤਾ ਗ਼ਲ- 
ਤਾਨ । ਆਪਸ ਬਿਖੈ ਮਿਲੇ ਇਕ ਥਾਨੇ । ਕਹਤਿ ਭਏ ਜੋ ਬਡੇ"? ਕਹਾਵੈਂ। 
€ਪੂਛਹੁ ਪਾਂਧਾ ਜੇ ਘਨ ਆਵੈ ॥੧੪॥ ਕਰਿ ਹੈਂ ਸਕਲ ਕਹੇ ਜੋ ਸੋਇ"”। 
ਜਿਮ ਖੇਤੀ ਹਰਿਆਵਲ ਹੋਇ” । ਸੁਨਤਿ ਏਕ ਤੇ ਦੂਸਰ ਕਹੈ । ਹਮਰੋ 
ਗੁਰੂ ਤਪਾ ਜੋ ਅਹੈ।੧੫-ਕਰਾਮਾਤ ਯੁਤਿ ਮੈਂ ਹੋਂ-ਭਾਖੀਤ। ਸਭਿ ਤੇ ਵਡਾ 
ਤੇਜ ਜੋ ਰਾਖਤਿ । ਸਕਲ ਗ੍ਰਾਮ ਕੋ ਹੈ ਹਿਤਕਾਰੀ । ਜੋ ਸਮੁਦਾਇ ਬਿਘਨ 
ਦੈ ਟਾਰੀ ॥ ੧੬ ॥ ਹਮਰੀ ਤ੍ਰਿਯ ਲੈ ਜਾਵਹਿ ਬਾਲਿਕ । ਮੰਤ੍ਰਨ ਤੇ ਦੁਖ 
ਦਾਰਿਦ ਫਾਲਿਕ] । ਸੈਕਟ ਅਪਰ ਅਨੇਕ ਨਿਵਾਰਹਿ । ਸ਼ਕਤਿਵੈਤ ਹੈ 

"ਮਤਾਂ । "ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ( ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕੀਂ )। ਪਿਆਰ । “ਭਾਵ ਗ੍ਰਾਮੀਨ ਲੋਕ । 
“ਗਾਦਰੇ' ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸੋਕ। ਐਸਾ ਪਿਆ । <ਖੋਂਤੀ ਬਹੁਤ ਸੁਕ ਗਈ [ਮੈਸ:, ਸ਼ਸਕ=ਖੇਤੀ] । 
”ਪਿਲੱਤਣ । ਦਲਗਤਾਰ, ਇਕ ਰਸ । ੯ਆਸ ਪੁੱਜੇਗੀ। "%[ ਪਿੰਡ ਦੇ ) ਵੱਡੇ । "੯6 
(ਪਾਂਧਾ)। #ਪਾ/=ਜੇ, ਜਿਉ'। 1ਪਾ:=ਦੁਖ ਹਾ ਤਤਕਾਲਗ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੪੦੪) ਗਸਿ ੧। ਅੰਸੂ ੨੧. 

ਸੁਖ _ਦਾਤਾਰਹਿ” ॥ ੧੭ ॥ ਤਿਸ ਢਿਗ ਮਿਲਿ ਕਰਿ ਚਲਿਹ ਸਾਰੇ । ਕਛੁ 
ਮਿਸ਼ਟਾਨ” ਲਿ ਧਰਹੁ ਅਗਾਰੇ। ਕਰਹਿ ਬੇਨਤੀ ਪਰਿਕੈ ਪਾਇ” । ਤਿਸਤੇ 
ਜਾਚਹੁ ਬਰਖਾ ਆਇ? ॥ ੮ ॥ ਅਸ ਮਸਲਤ ਕਰਿ ਬ੍ਰਿਧ ਸਭਿ ਲੀਨੇ । 

ਗਏ ਤੋਂ ਢਿਗ ਚਿੰਤਾ ਕੀਨੇ । ਗਾਦੀ ਕੋ ਲਗਾਇ ਸੋ ਬੈਸਾ । ਸਮਦ ਦੈਭ 

ਧਰ ਮੂਰਤਿ ਜੈਸਾਂ॥੨੯॥ ਧਰਕੋ ਅਗਾਰੀ ਕਰਿ ਮਿਸ਼ਟਾਨਨ ਮੋ ਸਭਿਨਿ 
ਕਰਿ ਬੈਦੇ ਪਾਨ । ਬ੍ਰਿੱਧਨ ਤਿਸ ਕੌ ਜਸ ਬਹੁ ਭਾਖਾਂ । “ਤੁਮ ਪੂਰਹੁ 
ਬਹੁਤਨਿ ਅਭਿਲਾਖਾ ॥ ੨੦॥ ਅਜ਼ਮਤਿਵਾਨ” ਮਹਾਨ ਪਛਾਨ । ਬਹੁ 

ਆਵਤਿ ਤੁਮ ਢਿਗ ਦੁਖ ਹਾਨੇ ।ਯਾਂ ਤੇ ਰਾਵਰਿ ਕੀ ਬਹੁ ਕੀਰਤਿਹੈ ਸਮੁ- 

ਦਾਇ ਗ੍ਰਾਮ ਬਿਸਤੀਰਤਿ“ ॥ ੨੧॥ ਸਭਿ ਚਲਿ ਆਏ ਸ਼ਰਣ ਤੁਮਾਰੀ । 

ਅਬਹਿ ਕਾਮਨਾ ਪੁਰਵ” ਹਮਾਰੀ” । ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਤਪਾ ਹਰਖਿ ਕੈ ਗਰਬਾ। 

€ਮਮ ਅਨੁਸਾਰਿ ਸਦਾ ਰਹਿ ਸਰਬਾਂ ॥ ੨੨ ॥ ਪਿਖਹੁੰ ਤੁਮਾਰੀ ਭਗਤਿ 

ਬਿਸਾਲਾ। ਕਰਹੁ ਕਾਮਨ' ਦਿਹੁੰ ਦਰਹਾਲਾ' । ਤੁਮ ਮੇਰੇ ਹੋ ਸੇਵਕ ਸਾਰੇ। 

ਪੂਜਹੁ ਚਰਨ ਦੇਹਿੰਨਂ ਦੁਖ ਟਾਰੇਂ॥੨੩॥ ਸੁਨਿ ਕੇ ਰਾਹਕ' ਬਿਨੈ ਬਖਾਨੀ। 

ਸੁਨੋ ਤਪਾ ਜੀ ! ਦੁਰਲਭ ਪਾਨੀ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਈ ਬਰਖਾਂ ਬਹੁ ਧਰਾ”।ਬੀਜੇ 
ਬੇਤ ਉਗੇ ਰੈਗ ਹਰਾ ॥੨੪॥ ਬਿਧੀ ਅਰੋਗ ਬਡੀ ਜਬਿ ਹੋਈ । ਹਟੇ ਮੇਘ 
ਨਭ ਆਇ ਨ ਕੋਈ । ਬੀਤਯੋ ਕਿਤਿਕ ਕਾਲ ਬਿਨ ਪਾਨੀ । ਹਰੀ ਹੁਤੀ 

ਸਕਲੀ ਕੁਮਲਾਨੀ॥੨੫॥ ਵਹਿਰ ਅੰਨ ਜੇ ਹੋਯਹੁ ਨਾਂਹੀ । ਸ਼ੈਕਾ ਹਮਰੇ 
ਜੀਵਨਿ ਮਾਂਹੀਂ"। ਯਾਂਤੇ ਕਰੁਨਾ ਕਰਹੁ ਮਹਾਨੀ । ਜਿਸਤੇ ਘਨ ਹੁਇ 

ਮੋਚਹਿੰ ਪਾਨੀ? ॥੨੬॥ ਸੁਨਤਿ ਤਪ ਨੇ ਬਾਤ ਬਿਚਾਰੀ । ਹੁਤੋ ਗੁਰੂ ਸੋਂ 

ਮਤਸਰਿ ਭਾਰੀ'। ਆਇੰ ਵਹਿਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਘਨੇਰੇ । ਰਹਤਿ ਨਿਕਫ ਪੁਨ 

ਗਮਨੈਂ' ਡੇਰੇ" ॥੨੭॥ ਤਿਨ ਕੌ ਦੇਖਿ ਦੁਖਤਿ ਮਨ ਮਾਂਹੀ। ਗੁਰਤਾ ਗੁਰਨ 

ਸਹਿ ਸਕਹਿ ਨਾਂਹੀ'ਪੰ।ਮਹਾਂ ਤਪਹਿ'ਚਿਤ ਚਿੰਤਾ ਧਰਿਤਾ । ਨਿਸ ਦਿਨ 

ਮਹਾਂ ਅਸੁਯਾ” ਕਰਿਤਾ ॥ ੨੮ ॥-ਖਹਿਰੇ ਸੇਵਕ ਹੈਂ ਮਿਤ ਮੇਰੇ । ਨਹਿ 
ਕਮਖ ਫੇਣ ਵਾਲਾ । “ਸਿੱਠਾ। $ਚਰਨੀ ਪੇਂਕੇ । ੯( ਐਉਂ ਬੇਠਾ ਹੈ ਜਿਵੇ ) ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ 

ਵੰਡ ਮੂਰਤ ਧਾਰ ਕੇ ਬੇਠਾ ਹੈ । “ਕਰ ਮਾਤ ਵਾਲੇ। $ਫੈਲੀ ਹੋਈ । “ਪੂਰੋ । ਛੇਤੀ ਕਾਮਨਾਂ 
ਮੂ ਕਰਾਂਗਾਂ । (%) (ਜੋ ਤੁਸੀਂ) ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ (ਮੇ) ਬੱ ਦੇ ਢਿੰਦ ਹਾਂ । ੯ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ 

। “ਧਰਤੀ ਤੇ । "ਗਾਵ ਕੀਕੂੰ ਜੀਵਾਂਗੇ । “ਛੱਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਡਾਵ ਮੀਂਹ ਪਵੇ । "ਰੂ 

ਸੀ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਭਾਰੀ (ਰਖਦਾ) ਸੀ । “ਘਰਾਂ ਨੂੰ । “ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੁਫਿਆਈ ਸਹਿ ਨਹੀਂ 

ਸਕਦਾ । '#ਸੜਦਾ। '?ਈਰਖਾ। _#ਪ-ਹੋਹਿੰ। ` ਗੁਰਤਾ ਗੁਚ ਸਹਿ ਸਕਹਿ ਸੁਨਾਹੀਂ । 



ਸ਼ ਗੁਰ ਪ੍ਰਾਪ ਸ਼ੁਰਸ। ____( ੧੪੦੫) ___ ਰਸਿ੧।ਅਊ੨੧, 
ਭਰਮਾਇ ਜਾਇ ਤਿਸ ਡੇਰੇ"-/ਯਾਂਤੇ ਡਰਤਿ ਰਹਤਿ ਉਰ ਮਾਂਹਿ। ਨਿਸਿ 
ਬਾਸੁਰ ਬਹ ਨਿੰਦ ਕਰਾਹਿ ॥ ੨੯॥ ਗੁਰੁ ਕੀਰਤਿ ਗਾਂਕਾ ਸੁੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ । 
ਸੋ੯ ਤਸਕਰ ਦਰਮਤੀ ਦੁਰਾਸੀ"। ਚਹਤਿ ਛਾਦਿਬੇ ਮੂਰਖ ਮਾਨੀ । ਲਖਿ 
ਉਪਾਇ ਕੋ ਬੋਲਯੋ ਬਾਨੀ ॥ ੩੦ ॥ “ਭੋ ਖਹਿਰਯੋਂ' ਤੁਮ ਜਾਨਹੇ ਕਾਰਨ । 
ਜਿਸਤੇ ਬਰਖਾ ਹੋਤਿ ਨ ਬਾਰਨ”ਂ । ਖੱਤ੍ਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਤੁਮਾਰੇ ਅਹੈ । ਸੋ ਅ੫- 
ਰਾਧ ਕਰਤਿ ਹੀ ਰਹੈ ॥ ੩੧ ॥ ਪੂਰਬ ਨਾਮ ਅਹੈ ਜਿਸ ਲਹਿਣਾ । ਅਥਿ 
ਅੰਗਦ ਹੀ ਤਿਸ ਕੋ ਕਹਿਣਾ । ਨਾਮ ਆਨ ਅਪਨੋ ਧਰਵਾਯੋ।ਕਿਤ ਕਿਤ 
ਤੇ ਨਰ ਹਰੈ ਸਮੁਦਾਯੋ॥੩੨॥ਟੇਕਹਿੰ ਮਸਤਕ ਹੋਤਿ ਅਨੀਤੀ । ਨਹੀਂ' ਸਾਧ, 
ਪੁਨ ਗਿਹਸਤੀ ਰੀਤੰ। ਕਰਹਿ ਪੁਜਾਵਨਿ ਲੋਕਨ ਪਾਸ । ਬੈਠਹਿ ਗੁਰਤਾ” 
ਧਰੰਹਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼॥ ੩੩ ॥ ਜੇ ਅਸ ਪਦਵੀ ਢਾਹਤਿ ਸੋਇ । ਪਟ ਕਖਾਯ" 
ਸਾਧੂ ਸਮ ਹੋਇ। ਨਿਜ ਕ੍ਟੋਬ ਤੇ ਹੋਇ ਨਿਰਾਲਾ । ਲੇ ਅਲੰਬ ਕਿਹਿ ਪੰਥ 
ਬਿਸਾਲਾ ॥ ੩੪॥ ਕਰਹਿ ਪੁਜਾਵਨ ਪੁਨ ਸਭਿ ਮਾਂਹਿ। ਤਉ ਬਿਪਰੀਤਿ 
ਨਹੀਂ ਹੁਇ ਤਾਂਹਿ। ਪੁੱਤ ਭਾਰਜਾ ਮਹਿ ਇਹ ਰਹੇ। ਕਥੈ"” ਪੁਜਾਵਨ ਨਰ 
ਤੇ ਲਹੈ ॥੩੫॥ ਤੁਮ ਭੀ ਰਿਦੇ ਬਿਚਾਰੋ ਬਾਤਿ । ਹੋੜਿ ਕਿ ਨਹੀਂ ਏਹੁ ਉਤ- 
ਪਾਤਿ"। ਤੁਮ ਤੋ ਨਹੀਂ ਮਾਨਤੇ ਤਾਂਹਿ । ਇਹ ਨੀਕੇ ਮੈਂ ਜਾਨਤਿ ਆਹਿ 
॥੩੬॥ ਤਉ ਪਿਖਹੁ ਤੁਮ ਤਿਸ ਕੇ ਬਾਸ" । ਭਯੋ ਕਸ਼ਟ ਸਭਿ ਕੋ ਸੁ 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼'“। ਅਬਿ ਉਪਚਾਰ ਕਰਹੁ ਤਿਸ ਕੇਰਾ । ਤਬਹੂੰ ਬਰਖੈ ਮੇਘ ਬਡੇਰਾਂ 
॥ ੩੭॥ ਸਭਿ ਮਿਲ ਜਾਵਹੁ ਅਬਿ ਉਸ ਪਾਸਿ। ਅਪਨ ਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਦੇਹ 
ਨਿਕਾਸ । ਜਬਿ ਸੋ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਕਸਿ ਕੈ ਜਾਇ।ਬਹੁਰ ਤੁਮਾਰੋ ਹ੍ਰੈ ਮਨ ਭਾਇ॥ 
੩੮॥ ਅਪਰ ਗ੍ਰਾਮ ਕਿਸ ਜਾਇ ਬਸੈ ਹੈ । ਵੇਰ ਤੁਮਹਿ ਨਹਿੰ ਸੈਕਟ ਪੈਹੈ। 
ਇਮਿ ਸੁਨਿਕੈ ਸਭਿ ਨੇ ਮਨ ਮਾਨੀ । ਕਹਹੁ ਤਪਾਂ ਜੀ | ਤੁਮ ਸਚੁ ਬਾਨੀ 
॥ ੩੯॥ ਗ੍ਰਿਹਸਤੀ ਹੋਇ ਪੁਜਾਵਨ ਕਰਿਹੀ । ਆਵਹਿ ਅਨਿਕ ਵਹਿਰ ਕੇ 
ਲਰ ਹੀ।ਹਮ ਤੋ ਤਿਸ ਕੋ ਮਾਨੈ' ਨਾਂਹੀ।ਜਾਇ ਸਮੀਪ ਤਾਂਹਿ ਨਿਕਸਾਹੀ"”? 
₹ਮਤੀਂ ਭਰਮ ਕੋ ਉਸ ਦੇ ਤੇਰੇ ਚਲੇ ਜਾਣ । “ਪੁਰਨਮਾਸ਼ੀਂ ਦੈ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਂ ਚਾਨਣੀ ਵਤ । 
੩੧ ਭਾਵ ਤਪਾ। "ਚੋਰ, ਖੋਟੀ ਨੀਯਤ ਵਾਲ/[ ਸ:; ਦੁਰਾਸ਼ਯ ] ( ਐ) ਝੂਠੀ ਆਸ ਵਾਲਾ । 
[ਸੈਸ:, ਦੁਰਾਸ਼ਾ] । “ਓ ! ਖਹਿਰਓ ! <ਬੱਦਲਾਂ ਤੋਂ । (ਅ) ਵੱਸਦੀ । ?ਡਾਫ ਗੁਰਿਆਈ. ਦੀ 

ਗੱਦੀ ਤੇ । ਕੱਪੜੇ ਭਗਵੇ (ਪਹਿਨ ਕੇ)। ੯ਕਿਸੇ ਭੇਖ ਵਾਂ । "ਕਿਉਂ । ""ਉਪੰਦ੍ਫ । "”ਵੱਸਣੋ 
ਗਰਕੇ । "੯ਪ੍ਰਗਟ । ""ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਂਦੇ ਹਾਂ । 

#ਪ=ਜਿਸੰਤੇ ਅਬਿ ਭੀ ਬਰਖਾ ਬਾਰ ਨ ! 1੫੩=ਤੇ। 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੪੦੬ ) ਥਾਸਿ'੧। ਅੰਸੂ ੨੨, 

॥੪੦॥ਇਮਿਕਹਿ ਗਮਨੇ ਖਹਿਰੇਸਾਰੇਹਰਖਮੋ ਤਪਾ ਸੁ ਰਿਦੈਮੜਾਗੇਅਪਨ 
ਕਾਮਨਾ ਪੁਰਨ ਜੋਈ'। ਇਮਿ ਨਹਿ ਲਖਹਿ ਨਿਕਟ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋਈ ॥੪੧॥ 
ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਰ੍ੰਥੇ ਪ੍ਰਬਮ ਰਾਂਸੇ “ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਅਰੁ ਤੰਪੇ ਕੋ” ਪੂਸੈਗ ਬਰਨਨੈ 
ਨਾਂਮ ਏਕਬਿੰਸਤੀ ਅੰਸੂ ॥ ੨੧ ॥ 

੨੨. [ਤਪ ਦਾ ਪੂਸੈਗ-ਜਾਰੀ]। 

ਦੌਹਰਾ ॥ ਮੂਰਖ ਖਹਿਰੇ ਕ੍ਰਿਖੀਕਰਿ” ਮਨ ਮਹਿੰ ਨਿਿਸ਼ਚੈ ਠਾਨਿ । ਨਿੰਦਕ 
ਅਘ ਦ੍ਰਾਤਮਾੰ ਦੁਸ਼ਟ ਬਾਕ” ਕੌ ਮਾਨਿ ॥ ੧ ॥ਚੌਪਈ ॥ ਅਨਹਿਤ ਕੋ 
ਬਚਾ ਹਿਤ ਕਰਿ ਮਾਨਾ' । ਗੁਰੂ ਮਹਾਤਮ ਤੇ ਅਨਜਾਨਾ। ਮਹਾਂ ਮੰਦ ਮਤਿ 
ਨੌ ਦਸ ਮਿਲੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਘਰ ਕੌ ਚਲੇ॥੨॥ ਇਮਿ ਤਰਕਨ ਹਿਤ 
ਗੁਰ ਢਿਗ ਗਏ । ਗਿਰਾਂ ਕਠੋਰੀਭਾਖਤਿ ਭਏ।“ਇਹਾਂ ਬਸਨ ਨਹਿੰਨੀਕ 
ਤੁਮਾਰੋ । ਜਹਿੰ ਇੱਛਹੁ ਥਲ ਆਨ ਪਧਾਰੋਂ ॥ ੩ ॥ ਬਰਖਾ ਹਟੀ ਥਿਘਨ 
ਕ੍ਰਿਖਿ ਭਾਰੀਅਖਿਲ ਗ੍ਰਾਮ ਕੋ ਸੈਕਟ'ਧਾਰੀ। ਸਭਿਹਿਨਿ ਕੋ ਅਤਿ ਚਿੰਤਾ 
ਹੇਤ੯। ਅਹੈ ਤੁਮਾਰੋ ਏਕ ਨਿਕੇਤ॥੪॥ਏਕ ਗ੍ਰਾਮ ਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੁਖਾਵੈ”[। 
ਤਉ ਤਿਹ ਤਯਾਗਨ ਹੀ ਬਨਿ ਆਵੈ । ਇਕ ਕੁਲ ਹੇਤ ਗ੍ਰਾਮ ਦੁਖ ਪਾਇ। . 
ਤੋਂ ਤਿਸ ਕੁਲ ਕੋ ਤਯਾਗ ਕਰਾਇ ॥੫॥ ਇਕ ਕੇ ਤਜਾਗੇ ਕੁਲ ਬਚ.ਰ਼ਹੈ। 
ਕਰਹਿ ਤਜਨਿ ਯੋਂ ਬੁਧਿ ਜਨ ਕਹੈਂ । ਯਾਂਤੇ ਤੁਮ ਘਰ ਤਯਾਗਨ ਕਰੇ'"। 
ਸਗਰੋ ਗ੍ਰਾਮ ਚਿੰਤ ਕੌ ਹਰੇ ॥ ੬ ॥ ਇਮਿ ਮਨ ਜਾਨਹੁ ਨਿਕਸਿ ਸਿਧਾਰੋ। 
ਨਹੀ' ਘਟੀ ਅਥਿ ਰਹਨਿ ਤੁਮਾਰੋ । ਕਰਹ ਉਤਾਇਲ ਵਸਤੁ ਸਮ੍ਹਾਰੋ । 
ਰਹੈ ਸ਼ੇਖ਼ ਧਰਿ ਜਾਹੁ ਅਗਾਰੋ"॥੭॥ ਪੁਨ ਅਪਨੀ ਲੇ ਗਮਨਹੁ ਸਾਰੀ । ਚਲੋ 
ਜਾਹੁ ਨਹਿੰ ਕਰਹੁ ਅਵਾਰੀ" । ਗ੍ਰਾਮਾਧੀਸ ਗ੍ਰਾਮ ਨਰ ਸਾਰਨ'“। ਮਤੋ ਏਕ 
ਹੈ ਵਹਿਰ ਨਿਕਾਰਨਿ ॥ ੮ ॥ ਕੋਇ ਨ ਪੱਖਯ ਤੁਮਾਰੋ ਕਰਿਹੀ । ਜਿਸਤੇ 
ਰਹਹੁ ਧੀਰ ਉਰ ਧਰਿਹੀ । ਬਡ ਬੁਪਿਵੈਤ ਤਪਾਂ ਜੀ ਕਹਜੋ ।-ਤਿਸਕੋ ਬਸੇ 
ਤੁਮਨ ਦੁਖ ਸਹਜੋ'-॥੯॥ਕਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ਕ੍ਿਪਾਂ ਬਡੇਰਿ । ਜਤਨ ਬਤਾਸੋ 
੧ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੈਦੀ ਦੇਖੀ । "ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ । “ਮੰਦ ਆਤਮਾਂ ਵਾਲੇ । “ਦੁਸ਼ਟ ( ਤੰਪੇ ) 
ਦੇ ਵਾਕ ਨੂੰ। “ਵੇਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਹਿਤ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲਿਓ ਨੇ । <ਕੌੜੇ ਬਚਨ । “ਖੇਤੀ / 

੯ਦੂੱਖ । ₹ਢਿੰਤ। ਦ। ਕਾਰਨ । ੯੯ਦੁਖ ਪਾਵੇ । "“ਛੱਡਿਆਂ । "ਘੜੀ ਤਕ । "ਬਾਕੀ ਵਸਤ 
(ਕਿਸੇ) ਘਰ ਧਰ ਜਾਓ । "ਦੇਰੀ । ““ਗ੍ਰਾਮ ਪਤੀ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 
ਸਾਰਿਆਂ ₹। । %ਡਾਵ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਏਥੇ ਵਸਣ ਨਨ ਤੁਸਾਂ ਦੁਖ ਪਾਇਆ ਹੈ । 

ਵਂਪਾ=ਬਹ੍ਹ । ਉਪਮ=ਦੁਥ ਖਾਵੇ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੪੦੭) ਰਾਸਿ ੧। ਅੰਸੂ ੨੨. 

ਬਰਖਾ ਕੋਗਿਨਈ ਰੀਤਿ ਤੁਮ ਨੇ ਇਹੁ ਧਰੀਨਹਿੰ ਗ੍ਰਹਸਤੀ ਨ ਫਕੀਰੀ 
ਕਤੀ।੧੦॥ਇਸੀ ਦੋਸ਼ ਤੇ ਘਨ ਨਹਿ ।ਆਵੈਕ੍ਿਖੀ ਸ਼ੁਸ਼ਕ; ਨੀਰ ਨ ਬਰ- 
ਖਾਵੈਪੰਚਾਇਤ ਪਤਿ ਹੈ ਇਸ ਗ੍ਰਾਮਸੋ ਸਭਿ ਕਹਿ ਨਿਕਸਹੁ ਤਜਿਧਾਮ” 
॥੧੧॥ਸੁਨਿਕੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਕਹਮੋ। ਬਾਸ ਹਮਾਰ ਕਾਲ ਚਿਰ” ਰਹਕੋ। 
ਨਿਤਿ ਬਰਖਾ ਬਰਖਤਿ ਕ੍ਿਖਿ ਹੋਈਹਮਰੋ ਦੋਸ਼ ਕਹੈ ਕਿਮਿ ਕੋਈ?॥੧੨॥ 
ਪੁਰਸ਼ਨ ਕੇ ਕਰਮਨ ਅਨੁਸਾਰ । ਸੁਖ ਦਖ ਉਪਜਤਿ ਬਾਰੇਬਾਰ । ਕਬਹੂੰ 
ਸੁਖੀ ਕਬਹਿੰ ਦਖ ਪਾਵੈ । ਜਿਮਿ ਨਿਸ ਦਿਨ ਆਵਤਿ ਪੁਨ ਜਾਵੈਂ ॥੧੩॥ 
ਰਾਉ ਰੰਕ ਕੇ ਏਕ ਸਮਾਨ । ਉਪਜਤਿ ਹੈ ਅਵੱਸ਼ ਨਹਿ ਹਾਨ”। 

ਵਰ ਹੋਏ ਹਰਿਖਾਇ ਹੌਕਾਰਤਿ । ਅਧਿਕ ਅਹੈਤਾ ਅਪਨੀ ਧਾਰਤਿ ॥ 
੧੪॥ ਦਖ ਕੋ ਪਾਇ ਦੀਨ ਹਦਿ ਜਾਹਿੰ ।-ਦਿਯੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ-ਕਹਿ ਬਿਲ- 
ਲਾਹਿਂ।ਈਸ਼ੁਰ ਬਿਥੇ ਅਰੋਪਹਿੰ” ਦੋਸ਼ਨਿਜ ਕਰਮਨ ਗਤਿ ਕੀ ਨਹਿੰਹੋਸ਼ 
॥੧੫।ਪ੍ਰਾਨੀ ਕਰਮ ਕਰਤਿ ਨਿਜ ਜਬਾਵਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇਖਿ ਕਰਿ ਤਥਾ॥ 
ਸੁਖ ਦੁਖ ਜਗਤ ਨਾਥ ਕੇ ਹਾਬਾਸੁਮਤਿ ਲਖਹਿਂ' ਦੋਸ਼ਨ ਨਿਜ ਸਾਥਾਂ। 
੧੬॥ _ਦੋਇਨ ਮਹਿ ਪ੍ਰਭੁ ਕੌ ਸਿਮਰੈਤੇ । ਜਾਨਹਿੰ ਕਰਮਨਿ” ਵਲ ਉਪ- 
ਜੈਤੇ।ਤਿਸ ਕੋ ਪਰਖਨ ਮਹਿ ਕਹਿੰ ਧੀਰਾਂ9ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋ ਲਖਹਿੰਗਹੀਰਾ॥ 
੧੭ ॥ ਸ਼ਨਿ ਕੈ ਗੁਰ ਕੇ ਬਚ ਸੁਖਸਾਰ । ਪੁਨਹਿ ਭਨੀ ਪਰੁਖਾ”ਂ ਕ੍ਿਖਿ- 
ਕਾਰ"%ਕੋ ਕਥਿ ਸੁਨੋ ਨ ਗ੍ਯਾਨ ਤੁਮਾਰੋ ਮਤ" ਸਭਿ ਕੋ-ਤੁਮ ਨਿਕਸਿ 
ਸਿਧਾਰੋ-॥੧੮॥ ਨਾਂਹਿ ਤ ਗਹਿ ਕੈ ਬਾਂਹ ਤੁਮਾਰੀ। ਤੁਰਨ ਬਲ ਕਰਿ ਦੇਹਿ 

ਨਿਕਾਰੀ । ਤਪ ਬਖਾਨਯੋ ਹਟਹਿੰ ਸੁ ਨਾਂਹੀ । ਬਾਤੈ' ਆਨ ਬਨਾਵਹੁ 
ਕਾਹੀ"? ॥੧%॥ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਸੁਨਿ ਬਹੁ ਬਿਕਸਾਨੇ । ਬੁੱਢੇ ਸੋਂ ਅਸ ਬਾਕ 
ਬਖਾਨੇ/ਉਠਵਾਵਹੁ ਪਰਸੈਕ ਹਮਾਰੋਹਮ ਤੇ ਇਨਕੋ ਹੋਤਿ ਬਿਗਾਰੋ॥੨੦ 

_ ॥ਜੈਗਲ ਮੈਂ ਇਕ ਡੀਹ''ਪੁਰਾਨੀਖਾਨ ਰਜਾਦਾ ਨਾਮ ਬਖਾਨੀ । ਚਲਹੁ 
ਤਹਾਂ ਹਮ ਰਹਹਿ ਇਕੈਤ । ਸ਼ੁਭਤਿ ਇਕੰਤਹਿ ਸੈਤ ਮਹੈਤ'॥੨੧॥ ਸੁਨਿ 

ਵਚ਼ਿਰ ਕਾਲ ਦਾ । “ਭਾਵ ਦੁਖ ਸੁਖ ਅਵੱਸ਼ੋਂ ਉਪਜਦਾ ਹੈ ਮਿਟਦ। ਨਹੀਂ। ਕਹਿਕੇ` ਰੋਂਦੇ 
ਹਨ। ਬੱਪਦੇ ਹਨ। ਪਸਿਆਣੇ ਸਮਬਦੇ ਹਨ। <ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ ਕਰਕੇ ( ਮੇਨੂੰ ਦੁਖ ਪੁਪਤ 

ਹੋਇਆ ਹੈ) । “ਕਰਮ ਹੀ । "ਬੁੱਧੀਵਾਨ, ਧੀਰਜਵਾਨ [ ਮੈਸ:) ਧੀਰ: ]। ੯ਕਠੌਰ ( ਯਾਰੀ )। 

੧ਰਖੌਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ (ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ) ਨੇ । "ਸਲਾਹ ! ੧ਕ ਕਿਉਂ । "ਬੇਲੇਹ, ਬਿੜੀ । 

ਵਂਪਾ:-ਪਰਖਾਂ । 



ਸ਼ੀ ਤਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੪੦੮) ਰਾਸਿ ੧ । ਅੰਸੂ ੨੨, 

ਕੈ ਸਭਿ ਸਿੱਖਨ ਮਨ ਜਾਨਾ ।-ਤਪੇ ਅਸੂਯਕ" ਦੁਸ਼ਟ ਬਖਾਨਾਂ । ਰਾਹਕ 
ਮੂਰਖ ਲਖਹਿੰ ਨ ਕੈਸੇ । ਅਘੀ ਈਰਖਾ ਠਾਨਹਿ ਜੈਸੇ ॥ ੨੨ ॥ ਅਪਰ 
ਉਪਾਵ ਬਨਤਿ ਕੁਛ ਨਾਂਹੀ। ਨਿਕਸਹਿੰ ਚਲਹਿ ਆਨ ਥਲ ਮਾਂਹੀ । 
ਕਰਹਿ ਦੇਰ ਬਿਗਰਹਿੰ ਮਤਿਮੰਦੇ। ਮਹਾਂ ਮੂਢ ਮਿਲ ਜੈਹਹਿ ਬਿੰਦੇ-॥੨੩॥ 
ਲਖਿ ਅਜਤਨ” ਨਿਕਸਨ ਹੀ ਚਹਾਂ । ਚਲੇ ਵਹਿਰ ਕੋ ਸੋ ਥਲ ਜਹਾਂ । 
ਕਿਖਿਕਾਰਨ ਸੋਂ ਨਿਕਸਤਿ ਕਹਜੋ । “ਹਮਰੇ ਬਾਸ ਜਿ ਤੁਮ ਦੁਖ ਲਹੜੋ 
॥੨੪॥ ਤੋਂ ਹਮ ਜਾਇ ਅਪਰ ਥਲ ਰਹੈਂ। ਗ੍ਰਾਮ ਦੁਖੀ ਕੜੋਂ ਕਰਿਬੇ ਚਹੈਂ। 
ਜਿਤਿਕ ਸਿੱਖ ਸੇ ਸੈਂਗ ਸਿਧਾਰੇ । ਚਲੇ ਪਿਛਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਅਗਾਰੇ ॥ ੨੫॥ 
ਚੋਦਹਿੰ ਲੋਕਨ ਥਾਪਿ ਉਥਾਪੇ”। ਤਊ ਛਿਮਾਨਿਧਿ ਪਰਮ ਅਮਾਪੇ' । 
ਗਮਨਤਿ ਪਹੁੱਥੇ ਕੇਤਿਕ ਦੂਰੇ । ਕਰਜੋ ਜਾਇ ਭੇਰਾਂ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ॥ ੨੬ ॥ 
ਸਿੱਖਕ ਸਮੀਪ ਬੈਠਿਗੇ ਤਹਾਂ । ਇਕ ਰਸ ਰਿਦਾ ਸ਼ਾਂਤਿ ਨਿਤ ਮਹਾਂ। ਜ੍ਹਾਂ 
ਜਾਇਿ ਬੈਠੇ ਤਹਿ ਜੈਗਲ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਗ ਤੇ ਕਾ ਥਲ ਮੰਗਲ॥੨੭॥ਸਕ੍ਰਿ 
ਮੰਗਲ ਕੋ ਗੁਰੁ ਇਸਥਾਨ£ਕੜੋਂ ਨ ਹੋਹਿ ਤਹਿੰਂ ਜਹਿੰ ਭਗਵਾਨ।ਕਰਜ੍ਰਿ 
ਕੀਰਤਨ ਸੁਨੈਂ ਅਨੇਕ । ਸੋਭਹਿੰ ਬੀਚ ਸਮੁੰਦਰ ਬਿਬੇਕ” ॥ ੨੮ ॥ ਤਬਿ 
ਸ਼ੀ ਬੁੱਢੇ ਬਾਕ ਬਖਾਨਾ । “ਆਪ ਪਰਮ ਹੋ ਛਿਮਾਂ ਨਿਧਾਨਾ । ਦੋਹਿ ਅਕਾ- 
'ਰਨ ਤਪਾ ਸੈਤਾਪੀ" । ਨਿੰਦਾ ਕਰਤਿ ਅਸੂਯਕ ਪਾਪੀ ॥। ੨੯॥ ਇਹ 
ਰਾਹਕ ਮੂਰਖ ਮਤਿ ਹੀਨੇ । ਰਿਦੇ ਬਿਚਾਰ ਜਿਨਹੁ ਨਹਿ ਕੀਨੇ । ਆਨਿ 
ਆਪ ਕੋ ਕਿਯ ਅਪਮਾਨਾ । ਸਭਿ ਸਿਰਮੌਰ ਉਚਿਤ ਸਨਮਾਨਾਂ ॥ ੩੦॥ 
ਤੁਮਗੀ ਕਰੀ ਅਵੱਗਾ ਜੋਇ । ਤਪਾ ਪਾਇ ਫਲ ਅਤਿ ਦੁਖਿ ਹੋਇਬਿਨ 

ਅਜਰ ਜਰਨ ਧੀਰਜ ਤੁਮ ਮਾਂਹੀ । ਕਰਿ ਸਕਿ ਹੈ ਸਮਤਾ,ਅਸ ਨਾਂਹੀ”"। 
ਛਿਮਾਵੇਤ ਛਿਤਿ ਜਿਮਿ”" ਸਭਿ ਕਾਲਾ । ਕੈ ਰਾਵਰਿ ਮੈ' ਛਿਮਾ ਬਿਸਾਲਾ॥ 

"ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ । ”( ਤਪਾ ) ਪਾਪੀ ! ੧( ਗੱਲ ਨੂੰ ) ਜਤਨ ਨਾਲ ਨ ਸਿੱਧ ਹੋਣ 
ਵਾਲੀ ਜਾਣਕੇ । ₹ਚੌਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਤ ਹਰਤਾ । “ਮਾਪਣੇ ਤੋਂ ਰਹਤ । #ਸਾਂਰੇ ਮੰਗਲਾਂ 
ਦਾ _ਅਸਥਾਨ_ਗੁਰੂ ਆਪ ਹਨ । “ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਜੀ । ਬਿਨਾ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਤਪਾ 
ਦੁਖਦਾਈ । ਸਭ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਆਦਰ ਯੋਗ ਹੋ । “ਐਸ ( ਕੋਈ ) ਨਹੀਂ 1 
੧੧ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਵੇ'। 

_ਤਂਪਾ;=ਕਹੋ' ਨ ਹੇ ਚਿਭਹਿ । 1 ਪਾ:-ਮਚਾਵਹਿੰ। 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੪੦੯) ਰਸਸ `੧ ੧ ਨਲ -<<੪ 

੩੨॥ਆਪ ਸਮਰਬ ਢ਼ਹਹੁ ਸੋ ਕਰਹੁਸਭਿਨਿ ਭਰਾਵਹੁ ਤੁਮ ਨਹਿ ਡਰਹੁ। 

ਏਕ ਬਾਕ ਸੋਂ ਬਿਨਾ ਉਪਾਇ । ਮਾਰਹੁ ਸਭਿਹਿਨਿ ਦੇਹੁ ਜਿਵਾਇ!॥੩੩॥ 

_` ਤਿਨਕੇ ਕਹੇ ਨਿਕਸਿ ਅਥਿ ਆਇ। ਨਹੀਂ ਆਪ ਨੇ ਕਛੂ ਜਨਾਇ।ਜਜੋਂ 
ਝੁਮ ਭਾਵਹ ਸੋਈ ਭਲੋ । ਹਮਰੋ ਕਹਨਿ ਨਹੀ' ਕੁਛ ਚਲ”॥੩੪॥ ਇਮਿ 

ਕਹਿ ਮੌਨ ਧਾਰਿ ਕਰਿ ਬੈਸੇ । ਪਿਖਹਿੰ ਗੁਰੂ ਗਤਿ ਕਰਿ ਹੈਂ ਜੈਸੇ । ਨਿਜ 

ਪ੍ਰਤਾਂਪ ਕੋ ਨਹੀ ਜਨਾਵਹਿਂ । ਅਪਰ ਨਰਨਿ ਸਮ ਅਪਨ ਦਿਖਾਵਹਿੰ 

॥ ੩੫॥ ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਪ੍ਰਥਮ ਰਾਸੈ 'ਸ਼ਰੀ ਅੰਗਦੁ ਕੋ ਰਮ ਤੇ 

ਨਿਕਾਸਨ' ਪ੍ਰਮਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਦੋਇ ਇੰਸਤੀ ਅਸੂ ।। ੨੨॥ ਹੂ 
੨੩. [ਤਪ ਦੀ ਮੌਤ]। 

ਦੋਹਰੀ ॥ ਤੇਜੋ ਕੇ ਨੰਦਨ” ਜੁਊ” ਸੇਵ ਕਰਤਿ ਦਿਨ ਰੈਨਿ । ਗਮਨੇ ਹੁਤੇ 
ਨਿਕੋਤ ਕੋ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰੇ ਜੁੰਗ ਨੈਨ ॥ ੧॥ ਚੌਪਈ ॥ ਨਿਕਸੇ ਗੁਰੂ ਪਿਛਾਰੀ 
ਆਯੋਭੇਰੇ ਗਾਮ ਬਿਖੈ ਦਰਸਾਯੋਤਹਿੰ ਸੰਗੀ ਨਿਜ ਕੌ ਇ ਨ ਦੇਖ। ਸਹਤ 

ਗੁਰੂ ਨਹਿ ਸਿੱਖ ਅਸ਼ੇਖ਼ਾ॥੨।ਬੂੜਨ ਕੀਨਿ'ਗੁਰੂ ਕਿਤ ਗਏ।ਸਿਖ ਜੇ 
ਸਗਲ ਮੈਂਗ ਹੀ ਲਦੇ । ਕੌਨ ਕਾਜ ਤਿਨ ਕੌ ਅਸ ਭਯੋ। ਤਤਛਿਨ ਗਮਨ 

ਵਹਿਰ ਕੋ ਕਯੋ?”॥੩॥ ਸੁਨਿ ਕਿਸਿ ਨਰ ਨੇ ਕਥਾ ਬਖਾਨੀ। “ਪਾਪੀ ਤਪੇ 

ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਠਾਨੀ।ਕਹਯੋਕਿ-ਬਰਖਾਂ ਹੋਵੈ ਤਦਾ।ਸ਼੍ਰੀਗਰ 

ਜਦਾ-॥੪॥ ਸੁਨਿ ਰਾਹਕ ਮੂਰਖਮਤਿ ਆਏ ਨਿਕਸਹੁ ਗ੍ਰਾਮ-ਕਠੌਰ 

ਅਲਾਏ। ਛਿਮਾ ਧਾਰਿ ਗੁਰੁ ਵਹਿਰ ਪਧਾਰੇ । ਨਹਿੰ ਘਨ ਬਰਖੇ ਕਿਨਹੁੰ 

ਨਿਹਾਰੇ”॥ ੫॥ ਕਰੀ ਅਵੱਗਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇਰੀ । ਤਪਹਿ ਤਪਾ ਮਤਸਰ 

ਡੇ ਹੇਰੀ“। ਕਯੋ ਅਬਹਿ ਅਪਰਾਧੀ ਦਹੂ। ਉਚਿਤ ਦੌਡ ਕੇ ਸੋ ਲਖਿਲੋਹੂ 
॥੬॥ ਮਨ ਬਚ ਕ੍ਰਮ ਤੇ ਕਬਿ ਅਪਕਾਰਾ। ਨਹਿ ਕੀਨਸਿਤੱਦਯ੫ ਦੁਰ- 

ਸ਼ਾਰਾ।ਕਰਤਿ ਦੋਸ਼ ਕੋ ਕਾਰਣ ਬਿਨਾ । ਇਸ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਕੋ ਘਨਾ॥੭॥ 

ਜਿਸਨੇ ਹਿਤ ਅਨਹਿਤ ਨ ਬਿਚਾਰੇ। ਸਿਖਵਨ”” ਦੇ ਗੁਰ ਵਹਿਰ 

ਨਿਕਾਰੇ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਮਰ ਸੁਨਤਿ ਦੁਖ ਪਾਯੋ।-ਦੇਖੋ ਕਯਾ ਇਨਿ ਦ੍ਰੈਸ਼ 

_ਵਕਿਸੇ ਉਪਾਵ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਕ ਵਾਕ ਨਾਲ ਹੀ ਸਫ਼ ਨੂੰ ਮਾਰ ਜਿਵਾਲ ਸਕਦੇ ਹੈ । 

₹ਗਾਫ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ । ਸਾਰੇ । ₹ਬੱਦਲ ਵਰ੍ਹਿਆ (ਅਜੇ) ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆਂ । <ਡਪਾ 

ਈਰਖਾ ਨਾਲ ਤਪਿਆ (ਸਤਦਾ) ਦੇਖੀਦਾ ਹੈ । #ਸਰੀਰ । “ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੈ 

ਕਦੇ । ̀ ਤੇ ਡੀ ਪਰਪੀ (ਤਮਾ) । ੯ਡੁਲਾ ਬੁਰਾਂ। "'ਸਿੱਖਜਾ ! #ਂਘੁਮ-ਹੂਤੇ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੪੧੦ ) ਰਾਸਿ ੧। ਅੰਸੂ ੨੩, 

ਕਮਾਯੋ ॥ ੮ ॥ ਸਰਲ ਸਮਾਨ ਚਿੱਤ ਗੁਰ' ਪੂਰੇ । ਰਾਹਕ ਤਪਾ ਮੰਦਮਤਿ 
ਕੁਰੇ । ਲੋਨਿ ਦੇਨਿ ਤਿਨ ਕੋ ਨਹਿ ਕੋਈ । ਕਯੋਂ ਕਕਰਮ ਮਿਲਿ ਠਾਨਯੋ 
ਸੋਈ ॥ ੯॥ ਮੋ ਤੇ ਜਰਯੋਂ ਜਾਇ ਨਹਿੰ ਕੈਸੇ। ਜਾਵਦ ਫਲ ਮੈਂ ਦੇਉ' ਨ 
ਤੈਸੇ-। ਦਿਮਿ ਕਹਿ ਗਏ” ਪੰਚਾਇਤਿ ਪਾਸ । ਬੈਠੇ ਧਾਰਯੋ ਬਰਖਾ ਆਸ 
॥੧੦॥ਭੋ ਰਾਹਿਕ ਗਨ ਕਾਜ ਤੁਮਾਰੇ । ਭਲੋ ਕਿਧੋਂ ਨਹਿੰ ਗੁਰੁ ਨਿਕਾਰੇ”। 
ਸਿ ਤਮ ਠਾਨੀ । ਭਯੋ ਕਿ ਨਹਿੰ ਖੇਤੋ' ਮਹਿ ਪਾਨੀ!॥੨੧॥ 
ਸੁਨਿ ਕ੍ਿਖਿਕਾਰਨ ਐਸੇ ਬੈਨ । ਕਹਤਿ ਭਏ €ਕੋ ਬਰਖਾ ਹੈ ਨ । ਕਹਯੋ 
ਤਪੇ ਕੌ ਹਮ ਨੇ ਕੀਨਾ। ਹੇ ਕਰਿ ਆਤੁਰ ਨੀਰ ਬਿਹੀਨਾ॥ ੧੨॥ ਜੋ 
ਬਰਖਾ ਬਰਖਾਵਨਿ ਕਰੈ । ਤਿਸਕੋ ਕਹਜੋ ਨ ਹਮ ਤੇ ਫਿਰੈ। ਜਿਸ” ਅਧੀਨ 
ਜੀਵਨ ਸਭਿ ਕੇਰਾ । ਹ੍ਰੋ ਅਸ ਅੰਨ ਸੁ ਖੇਤ ਘਨੇਰਾਂ ॥ ੧੩ ॥ ਬਾਂਕ ਤਪੇ 
ਕੋ ਮਾਨਯੋ ਸਹੀ । ਤਊ ਭਈ ਬਰਖਾ ਕਿਮਿ“ ਨਹੀ' । ਹਮ ਆਤੁਰ ਭੇ 
ਨੀਰ ਬਿਹੀਨਾ । ਨਿਜ ਜੀਵਨ ਚਹਿ ਅਕਰਨ ਕੀਨਾ ॥ ੧੪॥ ਬਰਖਾਂ 

ਤਪੇ ਈਰਖਾ ਕਰਿ ਨਿਕਸਾਏ । ਸ਼ਕਤਿ ਹੀਨ ਨਹਿ ਘਨ ਬਰਖਾਏ । 
ਅਬਿ ਤੁਮ ਜਾਹੁ ਤਪੇ ਕੇ ਪਾਸਿ” । ਸੁਨਿ ਨਰ ਗਏ ਕਰੀ ਅਰਦਾਸ ॥ 
੧੮/ਗੁਰ ਤੋਂ ਹਮ ਨੇ ਦੀਨ ਨਿਕਾਰੀਤਊ ਨ ਬਰਖਕੋਬਾਰਦ;ਬਾਰੀ"॥ 
ਪਿੱਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰਲ ਤੇ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਹਨ। "(ਸਰੀ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ) ਗਏ । ਗੁਰੂ ਜੀ 
ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣ ਨਾਲ । “ਭਾਵ ਬਰਖਾ ਦੇ । “ਕਿਵੇ ਬੀ । ੬ਨਿਰਦਯਤਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ 
(ਸਿਸ, ਅਕਰੁਣ] ( ਅ ) (ਅਕਰਨ=) ਨਾ ਕਰਨੇ ਯੋਗ ਕੰਮ । ਭਾਵੇ ਅਸਾਂ ਨਾ ਕਰਨੇ ਜੋਗ 
ਕਮ ਬੀ ਕੀਤਾ (ਬਰਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ) “ਰੀ ਕਰੇ “ਅਨੁਸਾਰੀ ਹ । <ਲਾ ਕਰਨੇ ਜੋਗ ਬੀ 
ਕਰਾਂਗੇ । "ਕੋਪ ਵਿਚ ਨੈਣ ਰਸ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦ ਕਿਹਾਂ (ਅ) ਕੋਪ ਰਸ=ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਰਸ, 
ਗੁਸੇ ਦੇ ਵਲਵਲੇ ਵਿਚ । ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਕੌਧ ਨਹੀਂ, ਮੰਦ ਕਰਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜੋ ਨੇਕੀ ਦੇ ਸੁਭਾਵ 
ਵਾਲ਼। ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ । "ਬੱਦਲ ਤੇਂ ਜਲ । 
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ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੪੧੧) ਰਾਸਿ ੧। ਅੰਸੂ ੨੩. 

ਤਪਧ ਕੁਛਕ ਰਿਸ ਕਰਿ ਮੁਖ ਭਾਖੀ । “ਮੂਠੀ ਮਹਿੰ ਬਰਖਾ ਨਹਿੰ_ਰਾਖੀ 
॥ ੧੯॥ ਮੰਤਰ ਜੈਤ੍ ਕਰਿ ਜੁਗਿਤ ਬਨਾਂਵੇਂ । ਤੁਮ ਹਿਤ ਬਰਖਾ ਕੌ ਬਰ- 
ਖਾਵੇ? । ਸੁਨ ਨਰ ਆਇ ਕਹੀ ਤਿਮਿ ਬਾਤਿ। “ਅਬਿ ਤੋਂ ਬੋਲਤਿ ਕਛੁਕ 
ਰਿਸਾਤਿ” ॥ ੨੦ ॥ ਤਬਿ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰ ਕਹਯੋ ਬਿਨ ਦੇਰਿ।“ਹਮ ਬਰਖਾ 

ਬਰਖਾਇਂ ਬਡੇਰਿ । ਨਹਿੰ ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੇ ਸਿਖ ਜਾਨੋ" । ਬਰਖਾ ਕਰੰਦਿੰ, 
ਕਹਯੋ ਤਿਨ ਮਾਨੋ? ॥੨੧॥ਸੁਨਿ ਰਾਹਕ ਲਾਲਚ ਕਰਿ ਪਾਨੀ । ਬਿਰਬੀਂ 
ਬਾਤ ਤਪੇ ਕੀ ਠਾਨੀ ।“ਹਮ ਤੋ ਹੈਂ ਤਿਸਕੇ ਅਨੁਸਾਰੀ । ਜੋ ਜਲ ਦੇਹਿ 
ਕਿਦਾਰ” ਮਬਾਰੀ ॥ ੨੨॥ ਹਿਤ ਜਲ ਕੇ ਤਿਸ ਕੋ ਬਦੁ ਮਾਨਾ । ਅਪਰ 
ਜੁ ਦੇ ਬਰਖਾਇ ਮਹਾਨਾ। ਕਹੈ ਸੁ ਹਮ ਮਾਨਹਿੰ ਸਭਿ ਗ੍ਰਾਮ। ਜੋ 
ਜੀਵਨਿ ਕੌ ਦੇ ਅਭਿਰਾਮ ॥ ੨੩॥ ਨਾਂਹਿ ਤ ਹਮ ਮਰਿਹੈਂ ਦੁਖ ਪਾਇ । 

ਛੁਧਾ ਸਹੀ ਨਹਿੰ ਕਿਸਿ ਤੇ ਜਾਇ । ਜੇ ਜਲਦਾਤਾ” ਬਚੁ ਨੰਹਿ ਮਾਨਹਿੰ । 
ਤੋਂ ਹਮ ਅਪਨਾ ਜੀਵਨ ਹਾਨਹਿੰ ॥ ੨੪॥ ਅਸ ਕੋ ਆਜ ਹੋਇ ਉਪ- 
ਕਾਰੀ।ਦੇ ਜੀਵਨਿ ਜੀਵਨ ਸੁਖ ਕਾਰੀ'। ਤਿਸ ਕੇ ਹਮ ਹੈ' ਸਦਾ ਗੁਲਾਮ 
ਕਰਹਿ ਸੇਵਕੀ ਸਭਿਹੀ ਗ੍ਰਾਮੂੰ॥੨੫॥ਇਮਿ ਨਿਸ਼ਚੈ ਸਭਿ ਕੌ ਕਰਿਵਾਇ। 
ਕਹਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰ “ਸੁਨਹੁ ਸਮੁਦਾਇ । ਦਿਵਸ ਰਹਜੋ ਥੋਰੋ ਰਵਿ ਜਾਇ”। 
ਯਾਂਤੇ ਤੂਰਣ ਕਰਹੁ ਉਪਾਇ॥੨੬॥ਰਵਿ ਅਸਤਨ ਤੇਂ? ਪੂਰਬ ਕਾਲ।ਜ/ਹੈ 
ਜਹਿ ਤਪਾ ਜਾਇ ਦਰਹਾਲ'। ਤਹਿੰ ਤਹਿ ਘਨ ਜਲ ਕੌ ਬਰਖਾਵੈ । 
ਭਰਹਿੰ ਖੇਤ, ਬਹੁ ਅੰਨ ਪਕ'ਵੈ॥੨੭॥ਬਹੁ ਕਿਦਾਰ ਹੈਂ ਦਿਨ ਰਹਿ ਥੋਰਾ। 
ਲੇ ਗਮਨਹੁ ਨਿਜ ਨਿਜ ਦਿਸ਼ ਓਰ। ਅੰਗ ਪ੍ਰਤਯੋਗ' ਜਹਾਂ ਲਗ! ਜ!ਏ। 
ਤਹਿ ਲਗ ਧਾਇ ਮੇਘ ਬਰਖਾਇ ॥ ੨੮॥ ਨਿਕਸਹਿ ਜਬਹਿ ਤਪਾ ਨਿਜ 
ਝੋਰੇ । ਤੋਂ ਘਨ ਹੋਇ, ਪਤਾ ਲਿਹੁ ਹੇਰੇ” । ਪਹੁਚਹਿ ਜਬ ਕਿਦਾਰ ਮਹਿ 
ਜਾਇ। ਤਬਿ ਦੇਖਹੁ ਘਨ ਜਲ ਬਰਖਾਇ!”॥੨੯॥ ਇਮਿ ਸੁਨਿ ਸਭਿ ਕੇ 

ਜਾਗਜੋ ਚਾਉ । ਕਹਤਿ ਭਏ “ਲਿਹੁ ਇਹ ਪਤੀਆਉ"'`। ਗਮਨੇ ਰਾਹਕ 

੧੧ਸ (ਤਪ ਵਰਰੇ) ਗੁਨ ਦੇ ਸਿੱਖ (ਝੂਠੇ) ਨਾ ਜਾਣੋ । ਖੇਤੀ । “ਜੋ ਸੁਹਣਾ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੇ) 

(ਅ) ਜੀਵਨ=ਪਾਣੀ । ਭਾਵ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਵੇਂ । “ਜਲ ਦੇ ਵਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਵ 

ਉਪਕਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ । “ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ । ੬ਗਾਵ ਤੁੱਬਣ ਵਿਚ । “ਡੁੱਬਣ 

ਤੋਂ । ₹ਫੇਤੀ । (ਉਸ ਦਾ)ਅੰਗ ਯਾਂ ਹਰੇਕ ਅੰਗ ਡਾਂਵ ਕੋਈ ਅੰਗ । ""ਪਰਤਾਵਾ ਦੇਖ ਲੈਣਾ । 
੧੧ਪ੍ਰਤਿਆਂ ਲਓ । ਕਾਘ4=ਬਿੱਧ੍ਰੇ। 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੪੧੨) ਰਾਸਿ ੧। ਅੰਸੂ ੨੩. 

ਸਭਿ ਮਿਲਿ ਤਹਾਂ । ਸਥਿਤ ਤਪਾ ਗਾਦੀ ਪਰ ਜਹਾਂ॥੩੦॥ ਗਰਬ ਹਰਘ 
ਮਹਿ ਗੂਲਯੋ ਬੈਸਾਂ । ਤੇਜ ਤਰੇ ਪੈ ਉਫਨਜੋ ਜੈਸਾ" । ਕਿਖਿਕਰਿ ਬ੍ਰਿੰਦ 
ਜਾਇ ਕਰਿ ਕਹਜੋ । “ਸਨਹੁ ਤਪਾ ਜੀ ਨਹਿੰ ਘਨ ਲਹਜੋ ॥੩੧॥ ਅਬਹਿ 
ਆਪ ਕਰੁਨਾ ਕੌ ਧਾਗਿਉਠਿ ਕਰਿ ਪਾਵਹੁ ਚਰਨ ਕਿਦਾਰ । ਤੁਮਰੇ ਚਲੋ 
ਜਿ ਘਨ ਬਰਖੋ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਹਮ ਮਨੁ ਕਾਮਨ” ਪੈ ਹੈ॥੩੨॥ ਜੇ ਹਿਤ 
ਚਾਹਤਿ ਆਪਹਮਾਰ।ਨਿਕਸਹੁ ਬਾਹਰ ਗਮਹੁ ਕਿਦਾਰਾ।ਹਮ ਸਭਿਚਲਿ 
ਹੈ' ਸੈਗ ਤੁਮਾਰੇ । ਕਰਹੁ ਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ਅਸ ਉਪਕਾਰੇ॥॥੩੩॥ਕਰਤਿ ਮਿਰਿਦੁ- 
ਲਤਾ ਜੁਤਿ ਪਤਿਆਵਨ” । ਇਮਿ ਕਹਿ ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਕਿਯ ਨਿਕਸਾਵਨ । 
ਵਹਿਰ ਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਨਿਕਸਜਯੋ ਜਦਾ । ਸਮੁਖ ਆਇ ਘਨ ਦੇਖਯੋ ਤਦਾ ॥ 
੩੪ ॥ ਪੰਤਾ ਲਗਜੋ ਸਭਿ ਕੇ ਮਨ ਮਾਂਰੀ ।=ਗੁਰ ਸਿਖ ਭਨਜੋ ਸੁ ਮਿੱਥ੍ਯਾਂ 
ਨਾਂਹੀ-। ਕਰਤਿ ਬਾਰਤ ਬੇਗ ਜ਼ਲੇ ਹੈਂ । ਪਰਖਤਿ ਸਿਖ ਕੌ ਬਾਕ ਭਲੋ 
ਹੈਂ ॥੩੫॥ ਲੇ ਜਬਿ ਗਏ ਕਿਦਾਰ ਮੜਾਰ । ਬਰਖਨਿ ਉੰਦੇ' ਲਗੀ ਫੁਹਾਰ 
। ਦੂਸਰ ਖੇਤ ਬਿਖੈ ਪਗ ਧਾਰਾ । ਮੋਚਤਿ ਭਏ ਮੇਘ ਜਲ ਧਾਰਾ ॥ ੩੬॥ 
-ਲਘ ਦਿਨ ਰਹਯੋ- ਚਿੰਤ ਉਪਜਾਵੈਂ । ਨਿਜ ਨਿਜ ਦਿਸ਼ ਕੌ ਚਹਤਿ 
ਚਲਾਵੇਂ। ਆਪਸ ਮਹਿ ਰਾਹਕ ਕਰਿ ਗਿਨਕੋਂ- ।-ਕਿਮਿ ਇਹੁ ਕਾਰਜ; 
ਪੂਰ ਸਭਿਨਿ ਕੋ-॥੩੭॥ ਨਿਜ ਕਿਦਾਰ ਦਿਸ਼ ਐੱਚਨ ਲਾਗੇ । ਜਿਦਤਿ 
ਪਰਸਪਰ ਰਿਸ ਉਰ ਜਾਂਗੇ। ਤ੫/ ਭਯੋ ਬਯਾਕੁਲ ਤਿਸ ਕਾਲਾ। ੜ੍ਰਿਕ 
ਝਿਰਕ ਤਿਨ ਪਗੰਹ ਬਿਸਾਲਾ ॥੩੮॥ ਕਹਜੋ ਤਪੇ ਕੋ ਨਹਿ ਕੋ ਮਾਨਹਿ । 
ਨਿਜ ਕਿਦਾਰ ਢਿਗ ਸਭਿ ਸੋ ਆਨਗਿਖੈਂਚਤਿ ਖੈਂਚਤਿ ਭਯੋ ਬਿਹਾਲਾਂ । 
ਬੋਲਨ ਤੇ ਥਕ ਰਹਜੋ ਨ ਚਾਲਾ ॥ ੩੯॥ ਜਬ ਚਲਿਬੇ ਤੇ ਹਟਿ ਸੋ 
ਰਹਿਊ।ਮੋਹਨ ਪਿਤਾ ਆਇ ਤਬਿ ਕਹਿਊ। “ਮਾਸ ਅਸਥਿ" ਜਹਿ ਜਹਿੰ 
ਲੈ ਜੈ ਹੋ । ਤਹਿ ਤਹਿ ਬਰਖਾ ਘਨਕੀ ਪੈ ਹੋ! ॥ ੪੦ ॥ ਸੁਨਿਕੇ ਸਭਿਨਿ 

“ਜਿਵੇ ਹੇਠੀ ਅੱਗ (ਹੋਵੇ ਤੇ) ਦੁੱਧ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਫੁਲ ਕੇ ਚੜ੍ਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ।(ਉ ਉਫਨਨਾ=ਸੇਕ 
ਨਾਲ਼ ਵੇਨ ਸਮੇਤ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉਠਗਾ) । ੨ਮਨੇ ਕਾਮਨਾ । 3ਖੇਤ ਵਿਚ ਚੱਲੋ । $ਕੋਮਲਤਾ 
ਨਾਲ ਪਤਿਆਉਣ ਕੀਤੋ ਨੇ। “ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ । $ਜਿਦਦੇ ਹਨ ਆਪਸ ਵਿਚ । “ਭਾਵ ਸ਼੍ਰੀ 
ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ । ਹੱਡੀ । 

#ਪ੬-ਤੇਜ ਤੁਰੇ ਪੈ ਉਫਨਜੇ ਜੈਸਾ=ਜਿਵੇ' ਤਿੱਖੇ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਛਲਦਾ ਹੈ। _! 
_ 1੫4=ਹਠ ਕੋ । ੩੫੪-ਕਾਂਰਨ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੪੧੩) ਰਾਸਿ ੧। ਅੰਮੂ ੨੩. 

ਘਸੀਟਜੋ ਜਦਾ। ਨਿਕਸੇ ਪ੍ਰਾਨ ਭਯੋ ਹਤਿ ਤਦਾ ।-ਰਹਿੰ ਬਰਖਾ ਬਿਨ 
ਖੇਤ ਹਮਾਟੇ-। ਇਮ ਬੋਲਤਿ ਅਰ ਚਿੰਤ ਬਿਚਾਰੇ॥੪੧॥-ਏਕ ਮਰੇ 
ਜੀਵਹਿ ਸਭਿ ਗੀਉ'-। ਯਾਂਤੇ ਤੋਰ ਲਿਦੇ ਕਰ ਪਾਉ” । ਆਪੋ ਅਪਨੇ ਖੇਤ 
ਪਧਾਰੇ।ਜ/ਹੋ ਜਹਿੰਗੇ ਪਸਰ੧ੋਘਨ ਸਾਰੇ॥੪੨॥ਤਪਾਂ ਮਰੇਤੇ ਇਕਰਸਬਾਰਿ। 
ਬਰਖਾ ਕੀਨਸਿ ਮੇਘ ਕਿਦਾਰ'।-ਮਹਾਂ ਪਖੰਡੀ-ਸਭਿਹਨਿ ਜਾਨਯੋ। 
-ਦ੍ਰੈਸ਼ ਠਾਨਿ ਗੁਰ ਕੋ ਨਿਕਸਾਨਯੋ ॥ ੪੩। ਝੂਠੋ ਹੁਤੋ ਫੁਰੀ ਨਹਿੰ ਬਨੀ। 
ਗੁਰਦਾਸਨਿ” ਕਹਿ ਦੀਨਸਿ ਪਾਨੀ । ਹੋਤਿ ਭੌਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਆਨਹੁ।ਨਿਜ 
ਅਪਰਾਧ ਛਿਮਾਪਨ ਠਾਨਹੁੱ-॥ ੪੪ ॥ ਇਮਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਤਹਿ 
ਕਰਿਕੋ । ਗਮਨਜੋ ਗੁਰ ਦਿਸ਼ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸ ਧਰਿਕੈ। ਪਰਮ ਪ੍ਰਸੈਨ ਰਿਦੈ ਹੰਇ 
ਗਇਓਪਪ੍ਰਾਪੰਤ ਡੇਰੇ ਮਹਿੰ ਚਲਿ ਭਦਿਓ ॥ ੪੫ ॥ ਗੁਰ ਕੋ ਜਾਇ ਬੈਦਨਾ 
ਕੀਨ।ਸ/ਪ੍ਰਸ਼ਟਿ ਵੇਰਿ ਬੈਠੇਚਿਤ ਚੀਨਸਿ।-ਅਜ਼ਮਤ ਕਰੀ ਦਿਘਾਵਨਿ- 
ਜਾਨੀ । ਨਹਿ ਨੀਕੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਮਾਨੀ ॥ ੪੬ ॥ ਸਿੱਛਾ ਅਜਰ ਜਰਨ ਕੀ 
ਦੇਨਿ । ਸਿਖ ਉਰ ਸਮਤਾ ਨਿਜ ਕਰਿ ਲੋਨਿ" । ਪ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਦਏ" ਬੈਠੇ ਗੁਰ 
ਸ਼ਰਾਮੀ। ਸਰਬ ਬਾਰਤ' ਅੰਤਰਜਾਮੀ॥੪੭॥ ਪਿਖਿ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰ ਦੁਤਿਯ ਵਿਸ਼ੇ 
ਗਇਉ।ਨੰਮਰਿ ਬੈਦਿ ਕਰ ਇਸਥਿਤ ਭਇਉ।ਲੱਜਾ ਕਰੈ ਸੁਨੇਤ੍ਰ ਨਿਵਾਏ । 
ਚਿਤ ਮਹਿ ਦੁਚਿਤਾਈ£ ਉਪਜਾਏ ॥੪੮॥ ਤ੍ਰਿਤੀ ਦਿਸ਼ਾ ਪੁਨ ਆਨਨ 
ਵੇਰਯੋ । ਅਪਨ ਦਾਸ ਕੋ ਨਾਂਹਿਨ ਹੇਰਨੋ-ਸ਼ਕਤਿ ਜਨਾਵਨ ਕਿਯ ਅ੫- 

` ਰਾਂਧੂ । ਨਹੀਂ ਕਰਮ ਕੀਨਸਿ ਇਹੁ ਸਾਧੂ-॥੪੯॥ ਭਏ ਦੀਨ ਮਨ ਮੋਹਿਨ 
ਤਾਤ? । ਪੁਨ ਸਨਮੁਖ ਹੋਯੋ ਪਛੁਤਾਤ । ਕਹਿਨ ਬਾਕ ਕੋ ਉਦਿਤਿ" ਭਯੋ 
ਜਥਿ। ਚਤੁਰਥ ਢਿਸ਼' ਮੁਖ ਵੇਰ ਲਿਯੋ ਤਥਿ ॥ ੫੦॥ ਹੋਏ ਉਤਾਇਲ 
ਮੁਖ ਦਿਸ਼ ਵੇਰ'” । ਨਿਜ ਅਪਰਾਧ ਸ ਬੂਜੋ ਹੇਰਿ । “ਭੋ ਪ੍ਰਭੁ ਗੁਰ[ਅਥਿ 
ਛਿਮਾਂ ਕਰੀਜੈ । ਸ਼ੁਭਿ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੋਹਿ ਕਉ ਦੀਜੇ ॥੫੧॥ ਕੁਲ ਕੌ ਤੁਮ 
ਬਖਸ਼ਨ ਹਰ। ਨਮੋ ਨਮੋ ਗੁਰ ਗਮਾਨ ਉਦਾਰ !। ਸੁਮਗ ਬਤਾਵਨ ਮਹਿ 
ਪਰਧਾਨ । ਰਾਵਰ ਕੇ ਸਮਾਨ ਨਹਿ ਆਨ” ॥੫੨॥ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਤਬਹਿ 
“ਬੱਦਲ ਨੇ ਖੇਤਾੰ ਵਿਖੇ । "ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ । “ਮਾਫ ਕਰਵ । “ਸਿੱਖ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਢ 
ਆਪਣੀ ਸਮਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਕਰਨ ਲਈ । (ਅ) ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਦਿਲ 
ਵਿਚ ਸਸਤਾ ਭਾਵ (ਦਰਿ) ਕਰਾਉਣ ਲਈ । “ਪਿੱਠ ਮੋੜਕੇ । €ਢਿੰਤਾ | “ਸਰੀ ਅਮਰ ਵਾਸ 
ਜੀ । "ਤਿਆਰ । ੯ਦੌਥੀ ਤਰਫ । "ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਮੁਖੜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਫਿਰੋ । 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ । ___ (੧੪੧੪) ਰਸੰਸੇ ੧ । ਅੰਸੂ ੨8, 

ਬਖਾਨਾ/ਹਮ ਪੈਛੈ ਕਯਾਜ੍ਰਿਤ ਤੈਂ ਠਾਨਾ?ਘਨ ਬਰਖਾਇਤਪਾਂ ਮਰਵਾਯੋ। 
ਅਪਨ ਆਪ ਕੋ ਮਹਿਦ ਜਨਾਯੋ॥੫੩॥ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਘਰ ਹੈ ਨਿਤ ਨੀਵਾ। 
ਹੋਨਿ ਹੈਕਾਰ ਬਾਂਵ ਨਹਿੰ ਬੀਵਾਂ"। ਪਾਪੀ ਤਪਾ ਕੁਕਰਮ ਕਰੈਤਾ। ਅੰਤ 
ਸਮੈ ਦੁਖ ਨਰਕ ਲਹੈਤਾ॥ ੫੪ ॥ ਵਲਦਾਤਾ ਈਸ਼ੁਰ ਸਭਿ ਕਾਂਹੂ। ਜੀਵ 
ਅਬਲ” ਕਿਸ ਗਿਨਤੀ ਮਾਂਹੂ । ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਏਕ ਜਗ ਨਾਥ। ਕਰਤਿ 
ਕਰਾਵਤਿ ਸੋ ਸਭਿ ਸਾਥਾ॥ ੫੫॥ ਅਪਨ ਆਪ ਨਿਜ ਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੜ੍ਿਤ ਮਹਿ। 
ਨਹੀ ਅਰੋਪਹਿੰ ਕਬਿ ਸੁਧੀਰ ਲਹਿ । ਏਕੌਕਾਰ ਆਸਰੋਂ ਕਰਿਕੌ। ਨਹੀਂ 
ਜਨਾਵਹਿੰ ਆਪਾ ਹਰਿ ਕੈ" ॥੫੬॥ ਸੁਨਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰ ਬੈਦਨਾ ਠਾਨੀ /ਭੋ 
ਗੁਰ ਬਖਸ਼ਹੁ ਮਤਿ ਅਨੁਜਾਨੀ । ਅਬਿ ਤੇ ਢੇਰ ਨ ਕਰਿਹੋਂ ਐਸੇ।ਆਪ' 
ਮੈਂ ਨ ਜਨਾਵੇਂ ਕੈਸੇ॥ ੫੭ ॥ ਇਹੁ ਤੁਮਰੋ ਅਪਰਾਧ ਮਹਾਨਾ। ਸਹਜੋ ਨੰ 
ਗਯੋ ਤਬਹਿ ਕ੍ਰਿਤ ਠਾਨਾ । ਰਾਵਰ ਕੀ ਰਜਾਇ ਇਮਿ ਜੋਈ“। ਕਰਹਿ 
ਅਪਰ”ਐਸੋ ਨਹਿੰ ਕੋਈ” ॥੫੮॥ ਦੋਹਰਾ ॥ ਇਮਿ ਕਹਿ ਛਿਮਾ ਕਰਾਇ ਕਰਿ 
ਬੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਾਸਿ। ਜੈਗਲ ਮਹਿ ਮੰਗਲ ਮਹਾ ਜਹਿੰ ਗੁਰ ਕਰਜੋ 
ਨਿਵਾਸਿ ॥ ੫੯॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਪ੍ਰਥਮ ਰਾਸੇ “ਜੋਗੀ ਤਪੇ ਕੋ! 
ਪ੍ਰਸੈਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਤੀਨ ਬਿੱਸਤੀ ਅੰਸੂ ॥ ੨੩ ॥ 

੨੪. [ਡੈਰੋ ਪੁਰ ਖੀਓ ਭੁੱਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵ:ਪਸ ਖਡੂਰ ਆਉਣਾ] 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਰਾਹਕ” ਮਿਲੋ ਖਡੂਰ ਕੇ ਉਰ ਪ੍ਰਮੈਨਤਾ ਪਾਇ । ਮਨ ਭਾਵੜਿ 
ਬਰਖਯੋ ਜਲਦ” ਹਰਿਤ ੧੩ ਸਮੁਦਾਇ ॥ ੧ ॥ ਚੌਪਈ ॥ ਸਕਲ ਮਿਲੋ 
ਸਭਿ ਬਾਤ ਬਿਚਾਰੀ । ਗੁਰ ਕੀ ਭਈ ਅਵੱਗਜਾ ਭਾਰੀ। ਜਿਨ ਮਹਿ ਅਜ਼- 
ਮਤ ਦੇਤਿਕ ਅਹੈ । ਬਰਖਜੋ ਜਲ ਜਿਨ ਸੇਵਕ ਕਹੈ॥ ੨॥ ਰਹਤਿ ਹਮੇਸ਼ 
ਨਹੀਂ ਮਿਤਿ ਜਾਨੀ । ਜਾ ਬੈਠੇ ਹੈਂ?ਅਪਰ ਸਥਾਨੀ।ਅਬਿ ਮਿਲਿ ਚਲਹੁ ਨ 
ਓਹੈਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਥਾਂ ਨਹੀਂ' । “ਬਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ । “ਤੂ ਸਮਬ ਲੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ( ਆਤਮਾ ) 
ਵਿਚ ਕਦੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਲੋਕ ਨਿਜ ਕਿਤੇਂਤੂ ਯਾ ਪਰ ਜਿਤੱਤ੍ਹ ਧਰਮ ਅਹੋਪਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ! 
(ਅ) (ਜੀਵ) ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਵ ਵਿਚ ਅਪ ਕ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੁਧੀਰ ਇਹ ਦੇਖਕੇ 
(ਈਸ਼ਰ ਹੀ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਤੇ ਫਲ ਦਾਤਾ ਹੈ ਅਪਨੀ ਹੈਡ ਮਮਤਾ ਈਸ਼ੂਰ ਵਿਚ) ਨਹੀਂ 
ਅਰੋਪਦੇ । “ਆਪਾ ਭਾਵ ਦੂਰ ਕਰਕੇ । “ਜੋ ਹੈ । ਓਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਾਵ ਉਲਫ; ਐਸਾ ਕੋਈ 
ਹੌ ਜੋ ਰਜ਼ਾ ਆਪ ਦੀ ਦੇ ਉਲ ਦਰ ।ਜਿਮੀਦਰ "ਬੱਲ । ਖੜ ਹਰੇ ਹੋਏ । 

'ਪ-ਮਨ ਹੰਕਾਰ ਬਾਨੈ ਨੰਹਿ ਥੀਵਾਂ । 
ਇਆ ਪਿ । ਕਰਿ ਬੈਠੈ ਹੈ'। 



ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੪੧੫ ) ਰਾਸਿ ੧। ਮੰਸੂ ੨੪. 
ਬਿਲਮ ਲਗਾਵਹੁ । ਭਈ ਭੂਲ ਤੂਰਨ ਬਖਸ਼ਾਵਹੁ ॥ ੩॥ ਨਾਂਹਿ ਤ ਸ਼੍ਰਾਪ 
ਦੇਹਿ ਭੈ ਦਾਯਕ । ਅਪਦਾ ਪਰਹਿ ਪ੍ਰਮੋਦ ਨਸਾਇਕ"?। ਇਮਿ ਕਹਿ 
ਮਿਲਿ ਕਰਿ ਲੇ ਪਕਵਾਨ । ਬਖਸ਼ਾਵਨ ਗਮਨੇ ਤਿਸ ਥਾਨ॥ ੪॥-ਜਿਸ 
ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਬਲ ਚਲਿ ਆਵਹਿੰ । ਤਿਮਿ ਸਭਿ ਕਰਿਹੁ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਰਿੜ= 
ਵਹਿੰ-ਖਾਨ ਰਜਾਦੇ ਕੇ ਥਲ ਗਏ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਬੈਠੇ ਦੇਖਤਿ ਕਏ॥੫॥ ਸਭਿਨਿ 
ਜਾਇ ਪਦ ਬੈਦਨ ਠਾਨੀਬਿਨਤੀ ਜੁਕਤਿ ਬਖਾਨੀ ਬਾਨੀ। “ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਹਮ 
ਨੇ ਭੇਦ ਨ ਪਾਇਵ । ਸਭਿ ਕੌ ਜੋਗੀ ਤਪੇ ਕੁਲਾਇਵ ॥ ੬॥ ਰਾਵਰਿ ਕੋ 
ਨਿੰਦਕ ਬਡ ਪਾਪੀ।ਧਨ ਲੋਭੀ ਮਨ ਕੂਰ ਸੈਤਾਪੀ । ਦੁਰਮਤਿ ਖੋਟ ਕਰਮਿ 
ਕਿਯ ਜੇਤਿਕਤਾਤਕਾਲ ਫਲ ਪਾਇਹੁ ਤੇਤਿਕ' ॥੭॥ਸ਼ਰਣਿ ਪਰੇ ਹਮਾੱ 
ਰਾਹਕ ਸਾਰੇ । ਛਿਮਹੁ ਗੁਰੁ ਤੁਮ ਮਹਿਦ ਉਦਾਰੇ। ਸੁਨਿ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਲ 
ਦਿਸ਼ ਪਿਖਿ ਬਿਕਸੇ। ਬਾਕ ਸੁਧਾ,ਸਸਿ ਮੁਖ ਤੇ ਨਿਕਸੇ॥੮॥£ਸਭਿ ਜਗ 
ਮਿੱਥਜਾ ਰੂਪ ਨਿਹਰੈਂ। ਹਮ ਕਾਹੁ ਮੈਗ ਬੈਰ ਨ ਕਰੈ'। ਮਿੱਥ ਮਾਨ ਅਪਰ 
ਅਪਮਾਨ ਹਰਖ ਸ਼ੋਕ ਹਮ ਨਾਹਿਨਠਾਨਿ੯॥ਕਰਹਿਕਰਮ ਜਸਤਸ ਵਲ 
ਪਾਵਹਿਬਬੁਰਾ ਭਲਾ ਨਿਸ਼ਵਲ ਨਹਿ ਜਾਵਗਿਮਿੱਥਯਾ ਮਹਿੰ ਗਕਾਨੀ ਨਹਿ 
ਰੱਢੈਸਾਚ ਸਰੂਪ ਬੀਚ ਨਿਤਿ ਮਦੇ ॥੧੦॥ਦਬਿਧਾ' ਤੁਮ ਮਹਿ ਦੇਖੀਕੂਗਿ 
ਹਮ ਤਯਾਗਜੋ ਤਬਿ ਗਾਮ ਖਡੂਗਤਮ ਕੋ ਸੈਕਟ ਕੋਇ ਨ ਹੋਇ । ਬਸਹੁ 
ਸਦਨਮੈ' ਸਭਿਸੁਖ ਜੋਇ।₹੧।ਹਮਤੋ ਜਹਿ ਬੈਠਹਿ ਹਰਖਾਵਹਿੰਕਿਤਿ ਤੈ 
ਪਾਇ ਨ ਕਿਤਹੁੰ ਗਵਾਵਹਿੰ' । ਹਾਨ ਲਾਭ ਹਮਰੇ ਕਿਮ ਨਾਂਹੀ। ਮੰਗਲ ਹੈ 
ਇਸ ਜੈਗਲ ਮਾਂਹੀਂ॥੧੨॥ ਸੁਨਿ ਰਾਹਕਿ ਗਹਿ ਪਦ ਅਰਬਿੰਦ।“ਛਿਮਹੁ 
ਛਿਮਹੁ ਤੁਮ ਰੂਪ ਗਬਿੰਦ । ਚਲਿ ਕੈ ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੀਜੈ । ਤਯਾਗ ਆਨ 
ਨਿਜ ਥਾਨ ਬਸੀਜਗਿ੧੩।ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਰਹੁ ਸ਼ੀਲ ਕ੍ਰਿਪਾਲ” ।ਬਖਸ਼ ਦੇਹੁ 
ਅਪਰਾਧ ਬਿਸਾਲ ਬਿਹਸ ਕਹਜੋ ਪੁਨ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ ।/ਹਮਰੇ ਹਠ ਹੋਹਿ 
ਨ ਕਿਸ ਭਾਇ॥੧੪॥ ਐਬੋ ਇਹਾਂ ਕਿ ਜੇਬੋ ਗ੍ਰਾਮ । ਇਕ ਸਮ ਵਹਿਰ ਕਿ 
"ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਪਦਾ । “ਤਿਤਨਾਂ । ₹ਚੈਦ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੋ” । “ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ 
ਮਿਥਿਆ ਹਨ, ਅਪਰ ਦਾ ਅਰਥ ਏਥੇ-ਅਤੇ-ਹੈ । (ਅ) ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਅਨਾਦਰ (ਤੇ ਆਪਣਾ) 
ਮਾਨ ਝੂਠੇ ਹਨ । (ਏ) ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ ਅਸਾਂ ਝੂਠਾ ਮੰਨਿਆਂ ਹੈ । “ਵੇਰ ਗਾਵ । 
੬ਭਾਵ ਵਸਤ ਉਜੜ ਕਿਤੇ ਬੀ ਸਾਡਾ ਹਰਖ ਵਧਦਾ ਘਟਦਾ ਨਹਾਂ' । ?ਿਪਾਨੂ ਸੁਭਾਵ 
ਵਾਲਾਂ ਤਿਰਦੁ ਸਮ੍ਹਾਲੋ 1 ਐਂਪ-ਅਬ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ( ੧੪੧੬) ਰਾਸਿ ੧। ਅੰਸੂ ੨੪. 

ਬੈਠਨਿ ਧਾਮਜੇਕਰਿ ਤੁਮ ਪ੍ਰਸੈਨ ਸਮੁਦਾਇ।ਲੇ ਸੈਗ ਚਲਹੁ ਬਸਹਿ ਤਿਸ 

ਬਾਇ ॥੧੫॥ ਬਿਧਿ ਨਿਖੇਧਾਹਮਰੈ ਕਛਾੰਨਾਂਹੀ। ਸਮੋ ਬਿਤਾਵਹਿੰ
 ਬੈਠਹਿੰ 

ਜਾਂਹੀ॥ਸੁਠਿ ਹਰਖੇਨਰਉਰਸਮੁਦਾਈਕਹਿਕਰਿ ਸਤਿਗੁਰ
 ਲਿਏ ਉਠਾਈ 

॥੧੬॥ ਸਿੱਖਕਨ ਸਿਰ ਪ੍ਰਧੀਕ ਉਚਵਾਏ। । ਅਪਰ ਵਸਤੁ ਕਛੁ ਲੈ ਗਮ- 

ਲਾਏਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਕੇ ਸੈਗ ਸਿਧਾਰੇ । ਸਿੱਖਕ ਜਾਟ ਸਗਲੋ ਪਰ
ਵਾਰੇ ॥੧੭॥ 

ਮਾਰਗ ਚਲੇ ਆਇ ਗੁਰੁ ਸ਼ਹਾਮੀ।ਸਮ ਚਿਤ ਆਨੰਦ ਅੰਤਰਜਾਮੀ।ਪੰ
ਥ ਬਿਖੈ 

ਬੈਰੋ ਪੁਰ ਗ੍ਰਾਮੂਖੀਓ ਭੱਲੋ ਕੌ ਤਹਿ ਧਾਮੂ॥੧੮॥ਸੁਨਿ ਆਗਵਨਿ ਸਤਿਗੁ 

ਕ਼ੋਰ।ਮਿਲਯੋ ਆਨ;ਕਰਿ ਭਾਉ ਘਨੋਰਮਬ ਹੁ ਬਿਨਤੀ ਜੁਤਿ ਬੈ
ਦਨ 

ਕਹਿਤਿ ਭਯੋ“ਸਵਲੀ ਇਹ ਘਰੀ॥੧੯॥ਟਕਹੁਆਪ ਮੈਂ ਲਕਾਉ'ਅਹਾਰ। 

ਅਝਵਹੁ ਕਰੁਨਾ ਕਰਿਹੁ ਉਦਾਰਾਂ । ਰਾਉ ਹੈਕ ਕੌ ਪਰਖਤਿਨ ਕੋਇਨ
'। 

ਬ਼ਮਸਰ ਜਾਨਤਿ ਹੋ ਤੁਮ ਦੋਇਨਿ ॥੨੦॥ ਭਾਉ ਬਿਲੋਕਹੁ ਭੋਜਨ ਖਾਤੈ। 

ਲਾਲੋ ਘਰ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜਾਤੇ । ਦਿਜ ਬਾਹਜ ਬੈਸਨ” ਕੀ ਤਜਿਕੈ । ਸ
਼ੁਢ੍ 

ਸਦਨਮਹਿੰ ਅਚਵਤਿਰਜ ਕੈ/੨੧॥ਹੁਤੀ ਭੀਲਨੀ ਜਾਤਿ 'ਸਨਾਤਿ”।ਰਾਂਮ 

ਚੈਦ ਤਿਸ ਕੇ ਫਲ ਖਾਤਿ।ਇਮਿ.ਕਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਗ੍ਰਾਮ ਫਿਕਾਏਸਦਨ 

ਹਾਰ ਤਕਾਰ ਕਰਿਵਾਏ॥੨੨॥ਤੂਰਨ ਤਾਰੀ ਸਕਲ ਕ੍ਰਾਇ/ਰ
ਿਦੇ ਭਾਉ 

`_ ਧਰਿ ਗੁਰ ਢਿਗ ਆਇ। ਹਾਂਬ ਜੋਰਿ ਕਰਿ ਬਿਨੈ ਬਖਾਨੀ।“ਕ
ੋਜਨ ਭਯੋ 

ਬਜਾਰ ਗਨਖਾਨੀ॥੨੩॥ਪਦ ਅਰਬਿੰਦ ਸਦਨ ਮੁੜ ਪਾਈਏ।ਸਭਿਸੈਗਡ
ਿ 

ਅਪਨੇ ਸੋਗ ਲਕਾਈਏ।ਆਸਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰਹੁ ਗੁਸਾਈਂ।ਔਚਕ ਆਵਨ ਭਯੋ 

ਕਦਾਈਂ“॥੨੪॥ ਭਾਉ ਜਾਨਿ ਭਿਹਰਿਦੇ ਘਨੇਰੇ । ਚਲੇ ਸੈਗ ਜਿਸ ਭਾਗ 

ਬਡੇਰ। ਜਲ ਛਿਰਕਾਇ ਸੁ ਬਸਤ ਬਿਛਾਏਉਪਰ ਚੌਂਕੀ ਢਾਰੁ ਡਸਾਏ ॥ 

ਲੁ੫॥ਤਿਸ ਪਰ ਬਸਤਰ ਬਹੁਰ ਬਿਛਾਵਾ । ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਕੌ ਤਹਾਂ ਬਿਠਾਵਾਂ । 

ਬਾਲ ਬਿਸਾਲ ਕਿਿਪਾਲ ਅਗਾਰੰ।ਖੀਰ ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਤ ਉਪਰ ਛਾਰੀ।੨੬ਅਪਨੇ 

ਸ਼ਾਬ ਪਰੋਸਯੋ ਤਾਂਹੀਗੁਰੁ ਅਚਹਿੰ ਹਰਖਹਿ ਮਨ ਮਾਂਹੀ। ਸਭਿ ਸਿ 

ਵਿਯੋ ਅਹਾਰਾ।ੜ੍ਰਿਪਤਾਏ ਅਚਿ ਸ੍ਰਾਦ ਉਦਾਰਾ ॥੨੭॥ਸੀਤਲ ਪਾਨਿ ਪਾਲ 

ਕਰਿਵਾਵ।ਸਭਿ ਹਰਖੇ ਮਨ ਬਾਂਛੜਿ ਪਾਵ॥ਚੁਰੀ ਕੀਨਿ ਅਰੁ ਹਾਥ ਪਖਾਂ- 

੧ਕਿੰਜੇ ਕੌਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਜਾ ਫਿਧਿ ਹੈ, ਨਾ ਕਰਨੇ ਦੀ ਆਂਗਜਾਂ ਨਿਖੇਪਿ; ਭਾਵ ਹਾਂ, ਲੀ। 

4ਗਵ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ । “ਖੜ੍ਹੀ, ਵੈਸ਼ । “ਨੀਚ । “ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ । . 

#੫੧=ਗਿਮ। ___1੫੪-ਊਠਾਏ। ਹ੍ੰਪਾ-ਪਰਖਨਿ। ਪਰਖ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੪੧੭ ) ਗਾਸਿ ੧ । ਅੰਸੂ ੨੪, 

ਰੇਭਏ ਗਰੂਚਲਿਬੇ ਕਹੁ ਤੜਾਰੇ॥੨੮॥੩ਬਿ ਜੇ ਅਜਰਸਦਜ ਕਰ ਲਤ 
“ਹੁਇ ਸੈਤਤਿ ਤਵ ਬਡ ਸੁਖ ਪਾਹੂ। ਗਮਨ ਕੀਨਿ ਤਬਿ ਗਾਮ ਖੂਰ । 
ਰਾਹਕ ਆਦਿਕ ਖ਼ੈਗਤ ਭੂਰ੨੯ਅਪਨੇ ਆਸਨ ਮਨਿ ਅਸੀਨੇ। ਸੁਨਕੋ 
ਸਭਿਨਿ ਮਿਲਦਰਸ਼ਨ ਕੀਨੋ।ਸਭਿਕੇ ਮੰਗਲਭਯੋ ਬਿਸਾਲਗਕਰਿ ਬਰਖਾਂ 
ਪੂਨ ਬਸੇ ਕ੍ਿਪਾਲਾ ॥੩੦॥ ਨਹੀਂ ਸਰਾਪ ਕਿਸਹੂੰ ਕੋ ਦੀਨਸਭਿ ਅਪਰਾਧ 
ਬਖਸ਼ਬੋ ਕੀਨਾ । ਪੁਜਨਿ ਲਗੇ ਬਹੁਰ ਗੁਰ ਚਰਨਾ । ਜਿਨਕੇ ਸਿਮਰਨ 
ਜਨਮ ਨ ਮਰਨਾ।੩੧।ਪੁਨ ̀ ਸ਼ੀਅਮਰਗ ਬਚਨਾਲਿ'।ਗਮਨਕੀਨਿ ਮਗ 
ਗੋਇੰਦਵਾਲਿ । ਕੇਤਿਕ ਹਤੇ ਸਿੱਖੜ ਤਬਿ ਮੈਰ। ਪਾਛਲ.ਦਿਸ਼ ਗਮਨਹਿੰ 
ਝਿਸ ਢੈਗ॥੩੨॥ਮਾਰਗ ਬਿਥੇ ਹਾੜ ਇਕ ਮਾਨਵ । ਪਰਜੋ ਹੁਤੋਂ ਕਬਿ ਕੋ 
ਨਹਿ ਜਾਨਵ।ਲਗਜੋ ਚਰਨ ਪਾਛਲ ਦਿਸ ਜਾਤੇ।ਕਰਾਮਾਤ ਜਿਨਿ ਮਹਿ 
ਅਧਿਕਾਤੇ॥੩੩॥ਨਰਕ ਬਿਖੇ ਤੇ ਨਿਕਸਯੋ ਪਾਪੰ।ਦੁਸਹਿ ਸਜ਼ਾਇਿਸਕਲ 
ਹੀ ਖਾਪੀਂ। ਤਤਛਿਨ ਮਾਨੁਖ ਤਨ ਹੁਇ ਗਯੋ । ਜੋ ਨਿਰਜੀਵ ਸਜੀਵੀ 
ਬਿਯੋ॥੩੪॥ਸਕਿਕੇ ਦੇਖਤਿ ਗਮਨਯੋਕਿਤੈਅਚਰਜ ਲਖਜੋ ਸੈਗਬਥੇ ਜਿਤੈ। 
ਅਮਰਦਾਸ ਨਿਜ ਸਹਜਿ ਸਕਭਾਇਗੋਇੰਦਵਾਲ ਗਏ ਨਿਜ ਬਾਇੰ॥੩੫॥ 
ਨਿਸਾਂ ਬਿਤਾਈ ਬਸੇ ਨਿਕੇਤਚਲੋ ਪ੍ਰਾਤਿ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਹੇਤ।ਜਾਇ ਬੈਦ- 
ਨਾਂ ਕੀਨਿ ਅਗਾਰੀ । ਬੈਠੇ ਸੈਗਤਿ ਕੌਰ ਮੜਾਰੀ ॥੩੬॥ ਹੁਤੇ ਸੈਂਗ ਸਿਖ 
ਕਿਨਹ ਬਖਾਨਾ।“ਗੁਰਜੀ!ਅਚਰਜ ਪਿਖੜੋਮਹਾਂਨਾਜਜਾਤਿਹੁਤੇ ਹਮ ਗੋਇੰ- 
ਦਵਾਲ਼ਮਗ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਕੇ ਨਾਲ ॥੩੭॥ ਅਸਥੀਂ“ਏਕ ਚਰਨ ਸੈਂਗ 
ਛੁਹਜੋਤਾਤਕਾਲ ਨਰ ਤਨਬਨਿ ਗਯੋਜੀਵ ਉਠਜੋ ਗਮਨਜੋ ਜਿਤ ਚਾਹੂ। 
ਇਨਹੁ ਨ ਕਹਜੋ ਸੁਨਯੋ ਕੁਛ ਤਾਂਹੂ।੩੮।ਸ਼ਰੀਅੰਗਦ ਸੁਨਿਕੈ ਤਿਨ ਪਾਸੁ 
ਨਿਕਟ ਬੁਲਾਇ ਆਪਨੇ ਦਾਸੱਮਨੀਕੀ ਬਿਧਿ ਸਮਝਾਵਨ ਕਰਜੋ। “ਤੁਮਰੇ 
ਚਰਨ ਪਦਮ ਬਿਧਿਧਰਯੋਂ।੩੯ਪੁਨ ਗੁਰ ਘਰ ਕੀ ਸੇਵ ਕਮਾਈ।ਸਰਬ 
ਭਾਂਤਿ ਕਰਿ । ਭਾ ਅਧਿਕਾਈ। ਮਹਿਮਾ ਜਾਂਨਿ ਸਕਹਿੰ ਨਰ ਨਾਂਹੀ। ਜੇਤਿਕ 
ਸ਼ਕਤਿ ਅਹੈ ਤਵ ਮਾਂਹੀ।੪੦।ਸੈਤਨ ਮਤਿ-ਅਜ਼ਮਤਿ ਥਿਦਤਾਇ ਨ'-। 
ਤੋਹਿ ਰਿਦ਼ੇ ਮਹਿ ਭੀ ਇਹ ਭਾਇ ਨ।ਤਊ ਅਚਾਨਕ ਨਰ ਮ੍ਰਿਤੁ ਜੀਵਨੋ 
“ਗੁਰੂ ( ਅੰਗਦ ) ਜੀ ਦੀ ਆਗਜਾ ਨਾਲ ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ । “ਨਹੀਂ ਜਾਫਿਅੰ ਜਾਂਦਾ । 
੧ਕਠਨ ਸਜ਼'ਇ ਸਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਨਾਸ਼ ਹੋਈ । "ਭਾਵ, ਥੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 
ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ । “ਹੱਭੀ । ੬ਭਾਵ ਸ਼ੀ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ । “ਕਵਲ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਿੰਘਤ ਨੇ 
ਧਰਿਆ ਹੈ । "ਨਹੀਂ । ੯ਨਹੀਂ ਡਾਉਂਦੀ ਹੈ। #ਪਾਠ “ਸ਼੍ਰ ਅੰਗਢ ਚਾਹੀਏ । 1ਢ੪-ਬਿਧ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੪੧੮ ) ਗਾਸਿ ੧। ਅੰਸੂ ੨੫. 

ਲੋਕਨ ਮਹਿ ਅਚਰਜ ਅਤਿ ਥੀਵਮੋ ।੪੧। ਸਹਜਿ ਸਕਾਇਕ ਤੁਮ 
ਆਵੋਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੁਨ ਅਪਰ ਜਿਵਾਵੋਜਗ ਮਹਿ ਬਿਥਰਹਿ ਨਹਿ ਇਹੁ 
ਆਛੀ/ਮਤਿਸੈਤਨ ਮਹਿ ਨਾਹਨ ਬਾਂਛੀ'।੪੨ਯਾਂਤੇ ਅਬਮੇਰੀ ਸਿਖ ਮਾਨਿ 
ਦ੍ਰਿੜ ਰਾਖਹੁ,ਨਹਿੰ ਤੜਾਗਨ ਠਾਨਿ।ਜਬਿ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਹੁਇ ਉਰ ਪਾਸ 
ਹਮ ਚਲਿ ਆਵਹਿੰਗੇ ਤੁਮ ਪਾਸ ॥੪੩॥ ਅਜਮਤਿ ਬਿਦਤ ਜਗਤ ਨਹਿ 
ਹੋਇ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਾਵਹਿ ਬਿਧਿ ਸੋਇ। ਤੁਮਹੀ ਨਿਤਿ ਐਸੇ ਹੀ ਕਰਨੋਜੋ 
ਸੈਤਨਕੇ ਮਤਿ ਸ਼ੁਭ ਬਰਨੋਂ1੪੪ਸਨਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਕਰ ਬੈਦਿਕਹਜੋ 
ਬਚਨਾ/ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਮੁਕੋਦ । ਜੋ ਤੁਮਕੋ ਭਾਵਹਿ ਕਲਿ ਸੋਈ । ਕਰਹਿ ਅਪਰ 
ਸੁਖ ਪਾਇ ਨ ਕੋਈ"॥੪੫॥ਅਰ ਮੈਂ ਤੋ ਚਰਨਨਿ ਕੋ ਦਾਸੁਤ੍ਰਿਪਤੋ' ਨਹਿੰ 
ਤੁਮ ਦਰਸ ਪਿਆਸਆਗੈ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋ ਭਾਵੈਸੋ ਆਛੀ ਹਮਕੋ ਥਨਿ 
ਆਵੈ॥॥੪੬॥ਦੋਹਰ॥ਸੀਖ ਧਾਰਿ ਉਰ ਦਿੜ ਕਰੀ ਪੁਨ ਆਇਸ ਕੇ ਨਾਲਿ। 
ਸੈੜ ਸਮੇਂ ਪਾਛਲ ਪਗਨਿ ਪਹੁੰਚੇ ਗੋਇੰਦ ਵਾਲਿ॥੪੭॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ 
ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਪੂਥਮ ਰਾਸਂਸ਼ਰੀ ਅੰਗਦ ਪੁਨ ਖਤੂਰ ਆਵਨ! ਪੂਮੈਗ ਬਰਲਨੈ ਨਾਮ ਚੜੁ 
ਅੰਸੂ ॥੩੪॥ _੨੫. [ਸਹੀ ਅਮਰ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਸਿੱਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਿਲ] 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਕੋੜਿਕ ਦਿਨ ਬੀਤੇ ਜਬਹਿ ਗੁਰੁ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹਿ ਕੀਨਜੋ ਨਿੜ 
ਪ੍ਰਤਿ ਨਿਕਟੀ ਰਹੈ' ਹੋਇ ਪ੍ਰੇਮ ਆਧੀਨ॥੧॥ ਚੌਪਈ ॥ ਤਿਨਕੋ ਬਿਨ ਦੇਖੇ 
ਦਿਨ ਬੀਤੇਕੁਤੋ ਸ਼ਾਂਤਿਕਰਿ ਚੀਤਿ ਪ੍ਰਤੀਤੇ।ਤਰਵਤਿ ਰਾਤਨੀਂਦ ਨਹਿ 
ਆਵੈਦਿਨ ਮਹਿ ਰੂਢਿ ਕਰਿ ਅਸਨ ਨ ਪਾਵੈਂ॥੨॥ ਖਾਨ ਪਾਨ ਸੋਂ ਨਹੀਂ 
ਸਨੋਹੁਪਦ ਅਰਬਿੰਦਨਿ ਪ੍ਰੇਮ ਅਫੇਹੂ”।ਸਭਿਸੋਂ ਉਦਾਸੀਨਰਹਿੰਬੈਸੇਨਹਿੰ 
ਰਚਿ ਬੋਲਨ ਸੁਨਹਿੰ ਨ ਕੈਸੇ।੩॥-ਮਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿ ਕਰੋਂ ਹਕਾਰਨ'1 
ਨਿਸ਼ਚੈ ਆਵਹਿੰਗੇ ਮਮ ਕਾਰਨ।ਤਊ ਤਿਨਹੁ ਕੋ ਸ਼ਰਮ ਮਗ ਹੋਇ। ਇਹੁ 
ਮੇਰੇ ਚਿਤ ਰੁਚਹਿ ਨ ਕੋਇ॥੪॥ਦਰਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਾਂਤਿ ਕਿਮਧਾਰੈਂ-।ਇਮ 
ਅਸਮੰਜਸੁ ਰਿਦੈ ਬਿਚਾਰੈਂ।-ਜਾਇ ਖਡੂਰ ਨਿਹਾਂਰਨ ਕਰਿਹੋਂ । ਹੁਕਮ 
ਮਿਟਹਿ ਅਪਰਾਧ ਬਿਚਰਿਹੋਂ“-॥੫॥ਮਨਮਹਿੰਅਨਗਿਨ ਠਾਨਹਿੰਗਿਠਤੀ। 
ਨਿਸ ਦਿਨ ਭਨਹਿਂ ਦੀਨ ਬਨਿ ਬਿਨੜੀ। ਚਿਤ ਚਫਿਪਟੀ” ਲਗਤਿ 

ਹੈ ਸਕਦਾ । “ਚਿੱਟ ਕਰੇ । $ । _[ਸੈਂਸਮ ਅੰਚੇ 
ਦੁੱਫਣ ਵਾਲ਼ਾ] ।“ਮਨ ਵਿਚ ਯਾਦ ਗਰ ਕਰਾਂ, ਤਦ । ਅਲ ਰ “ਵਿਚਾਰਦੀ ਹਾਂ। 

? “ਮੀਂਤੁਰੁਤਾ | ਏਂ 



__ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੪੧੯) ਰਾਸਿ ੧। ਅਸ ੨੫. 
ਅਧਿਕਾਈ।-ਕਰੋਂ ਕਹਾਂ ਕੁਛ ਕਰੀ ਨ ਜਾਈ-॥੬ਉਤ ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਜਗ 
ਗੁਰ ਸਰਾਮੰਦਾਸ ਰਿਦੈ ਲਖਿ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਬਦੀ ਪਯਾਸ ਜਿਹ ਸ਼ਾਂਤਿ ਨ 
ਆਵਤਿ। ਸੁਕਚਤਿ ਚਿਤ ਕਰਿ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਵਤਿ'॥੭॥ ਅਸਮੰਜਸ ਮਹਿ 
'ਸੇਵਕ ਪਰਿਓ।ਅਪਨੋ ਬਿਰਦ ਸੈਕਾਰਨ ਕਰਿਓ।ਜਿਮਿ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਕੀ'ਪਯਾਸ 
ਬਿਚਾਗੁਜਲਧਰ” ਧਾਵਹਿ ਕਰੁਨਾਧਾਰਿ॥੮॥ਬੂਛਿਪ੍ਰੇਮ” ਨਿਜਬਚਨਸਮ੍ਰਾਲਾ 
। ਉਠਿ ਕਰਿ ਗਮਨੇ ਦਯਾਲ ਬਿਸਾਲਨਾਂ। ਰਹਯੋ ਨਿਕਟਿ ਜਥਿ ਗੋਇੰਦ- 
ਵਾਲ਼ਲ/ਖ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰ ਉਠੇ ਤਤਕਾਲੂ॥੯॥ਹਿਤ ਸਨਮਾਨ ਅਗਾਰੀ ਗਏ। 
ਮਨਹੁ ਪ੍ਰੇਮ ਘੰਰ ਮੂਰਤਿ ਧਏਵੇਖਿ ਦੂਰ ਤੇ ਦਿ੍ਗਿ ਜਲ ਛਾਏ।ਧਾਇ ਪਰੇ 
ਚਰਨਨਿ ਲਪਟਾਏ।੧੦॥ਪਕਰਿ ਭੁਜਾ ਗਰ ਸੈਂਗ ਲਗਾਇਵ।ਦੁਹ ਦਿਸ਼ 
ਪ੍ਰੰਮ ਅਧਿਕ ਉਮਗਾਇਵ । ਕਰ ਸੋਂ ਕਰ ਗਹਿ ਕਰਿ ਪੁਨ ਚਲੇ । ਗੜਾਨ 
ਵਿਰਾਗ ਮਨਹੁ ਦੋ ਮਿਲ੍ਹੋ॥੧੧॥ਪਰਿਮਹਿੰ ਨਹਾਂਪ੍ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੀਨਸਿਸਲਿਤਾ 
ਕੂਲ ਲਲਿਤ ਕੋ ਚੀਨਜਿ ਜਹਾਂ ਬਿਹੈਗਨ ਕੇ ਸ਼ੁਭ ਜੋਟੇ। ਬੋਲਤਿ ਆਪਸ 
ਸਹਿੰ ਸੁਰ ਛੋਟੇਂ॥੧੨॥ਚਲਤਿ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬਿਮਲ ਜਲਜਾਲ।ਮਛ ਕਛ ਉਛ- 
ਰਤਿ ਸੂੱਛ ਬਿਸਾਲਾ । ਸੁੰਦਰ ਹਤੋਂ ਸਥਾਨ ਉਤੇਗ“ । ਸਿਕਤਾ ਮ੍ਰਿਦ੍ਲ” 
ਪੁਲਨਿ” ਜਨੁ ਰੈਗਾ॥੮੩॥ਲਲਿਤ ਸੁਥਲ ਪਿਖਿ ਬੈਠੇ ਜਾਈਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ 
ਸੇਵਕ ਸੁਖਦਾਈਲਲੋਚਨ ਪਟ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ੧ਕਰਤਿ ਪਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰ 
ਅਨੁ੫॥੧੪॥ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨ ਹੋਤਿ ਹੇਰਿ ਜਨੁ ਜੀਵਤਿ।ਅਤਿ ਹਰਖਤਿ ਚਿਤ 
ਸ਼ਾਂਤੀ _ਥੀਵਤਿ । ਨੀਚੇ ਥਲ ਸਨਮੁਖ ਹੁਇ ਬੈਂਸੇ । ਬਾਸਦੇਵ'” ਅਰਜਨ 
ਜੁਗੁ ਜੈਸੇ।੧੫॥ਮਹਿਮਾਮਹਾਂ ਲਖੀਨਹਿੰ ਪਰੇ।ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਗੜਾਨਰਸ 
ਭਰੇ।ਹੇ ਪੁਰਖਾ!ਤਮ ਹੋ ਮਮ ਰੂਪਭੇਦਨ ਜਾਨਹੁ ਤਨਕ,ਅਨੂਪ|"'॥੧੬॥ 
ਸਦਾ ਰਿਦੇ ਬਾਸਤਿ ਹੋ ਮੇ ਮੇਗੇਤੁੜ ਸੋਂ ਪਜਾਰ ਸਦੀਵ ਬਡੇਰੇਆਤਮਗਯਾਨ 
ਸਦੀਵ ਬਿਚਾਂਰਹੁ। ਨਾਨਾਂ ਭੇਦ ਰਿਦੇ ਨਿਰਵਾਰਹੁ ॥ ੧੭ ॥ ਦੇਹਨਿ ਕੇਰ 
ਸਨੇਹੁ ਅਛੇਹਾ”।ਮਿੱਥਯਾ ਅਹੈ ਨ ਰਾਲਹੁਏਹਾ।ਆਦਿ ਅੰਤ ਮਹਿ ਜੋਨਹਿੰ 

_ਪੱਯਭਿ।ਮੱਧਕ ਸੱਤਕ ਸੋ ਕੈਸੇ ਲਹਿਯਡਿ॥੧੮॥ਜੋਉਪਜਹਿ ਸੋ ਬਿਨਸਠਿ 
੧ਦਿੱਤ ਵਿਚ ਸੈਕੋਚ ਕਰਦੇ ਹਨ; (ਕਿ ਖੇਚਲ ਨ. ਹੋਵੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ) ਬੁਲਾਂਵਦੇ ਨਹੀਂ 
(ਸਾਨੂੰ ਭਾਵ ਗੁਦੂ ਅੰਗਦ ਜੀ ਨੂੰ) । “ਪਪੀਹੇ ਦੀ । ₹ਬੱਦਲ । ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਖ ਕੇ । “ਮਹੌਨ 
ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੇਲਦੇ। $ਉੱਚਾ। “ਕੋਮਲ ਰੇਤ । ਕਿਨਾਰਾ ( (ਅ) ਬ੍ਰਤ। <ਨੇਤ੍ਗਂ 
(ਊਪ) ਭੂ ਡੂਨਿਆਂ ਨਲ ਸੂੰਦਰਤ/ (ਫੂਪੀ) ਅੰਮ੍ਰਿਤ । "”ਫ਼ਿਸ਼ਨ । ""ਹੋ ਉਪਮਾ ਤੋਂ ਰਹਤ ] 
੧੧੧8੦ ਹ ਨੇਹ=ਲਗਾਤਾਰ ਯ ਨਾ ਫੁੱਫਣ ਵਾਲਾ ' ਪਿਆਗ 1 ੧ਂ੫੧੪-ਦੁਯਾ ਬਿਸਾਂਲ਼ਾ । 



__ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਂਪ ਸੂਰਜ। ( ੧੪੨੦) ਫਾਸਿ ੧। ਅੰਜੂ ੨੫, 

_ਹਾਗੋਲਖਿ ਤਾਂਕੋ ਮਿੱਥਕਾ ਨਿਰਵਾਰੋ'।ਇਸ ਮਹਿ ਸੈਕਟ ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰ। 

ਨਾਸ਼ਵੈਤ ਦ੍੍ਸ਼ਮਾਨ ਮੈਸਾਰ ॥੨੯॥ ਜਿਸ ਕੋ ਇਹ ਅਲੈਬ ਨਿਤ ਭਾਸੇ। 

ਸੋ ਖਿਨ ਆਦਿ ਨ ਅੰਭ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੇ। ਕਾਲ ਸਪਰਸ਼ਹਿ ਜਾਂਹਿ' ਨ ਕਜੋਹੂੰ। 

ਆਦਿ ਅੰਤ ਮਧਿ ਇਕ ਰਸ ਤਤੋਂ ਹ੍ਰ੨੦॥ਸੋ ਤੂੰ ਅਪਨੋ ਰੂਪ ਪਛਾਨਏਕ 

ਆਤਮਾ ਮਹਿਦ ਮਹਾਂਨ।ਸਤਿ ਚੇਤਨ ਆਨੰਦ ਸੋ ਬ੍ਹਮ। ਬਿਸ਼ੈਨ ਵਿੰਦ੍ਰੀ 
ਕੋ ਨਿਰਭਰਮ॥੨੧॥ ਬਿਛਰਨ ਮਿਲਨ ਨ ਜਿਸ ਮੈ ਪੱਯਤਿ । ਬੜਾਪੁਕ 
ਨਕਸਮਸਭਿ ਥਲਲਹਿਯਤਿ।ਜਨਮ ਨ ਮਰਨ ਨ ਸ਼ੋਕ ਨ ਹਰਖ।ਦਢ 

ਬਿਹੀਨ ਸੁਬੁਧਿ ਕਰਿ ਪਰਖਾਂ॥੨੨॥ ਅਹੈਬ੍ਰਹਮ ੨ । ਇਹੁ 
ਬ੍ਰਿਤਿ ਨਿਸ਼ਚਲ ਧਰਹੁ ਅਨੂਪਲੋਕਨ ਕੋ ਸਿਖਵਨਿ” ਬਾਂਹਗਹਮਹੈਂ 

ਦਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਕੇ ਜ਼ਾਹਰ॥੨੩॥ਭਰਤਿ ਬਿਥਾਰਹੁ ਸੰਗਤਿ ਮਾਂਹੂਚਨਹਿੰ ਸਿੱਖ 
ਪਿਖ ਗਾਰ ਤੁਮ ਰਾਹੂਗਇੱਤਯਾਦਿਕ ਕਹਿ ਗੁਰੂ ਸੁਜਾਨ।ਅਪਬ੍ਹਮ 

ਆਤਮ ਗਜਾਨ”ਂ॥੨੪॥ਕੀਨਿ ਆਪਨੇ ਸਦ੍ਰਿਸ਼ ਕ੍ਰਿਪਾਲਾਂ । ਜਿਮਿ ਮਸਾਲ 

ਤੇ ਜਗਹਿ ਮਸਾਲਾ । ਕਹਿੰ ਲਗ ਕਹਉ' ਸੁ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ । ਕਰੇ ਬੈਠਿ 

'ਸਤਿਗੁਰ-ਸੈਗ ਦਾਸ॥੨੫॥ਬਹੁਰ ਉਠੇ ਤਹਿ ਤੇ ਜਗ ਨਾਬਾ। ਸਹਿਤ ਪ੍ਰੇਮ 

ਗਹਿ ਸੇਵਕ ਹਾਬ/ਪੈਨ ਖੈਨ” ਭਾਖਤਿ ਸੈਗ ਜਾਤੇ'। ਬਾਰ ਬਾਰ ਦਰਸ਼ਨ 

ਨਿਰਖਾਤੇ॥੨੬॥ਪੰਥ ਬਰੋਬਰ ਗਮਨੇ ਜਾਹਿਗਹਿ ਕਰਿ ਦਾਹਨ ਕਰਕਰ 

ਮਾਹਿ” । ਬਾਮ ਹਾਥ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰ ਸੁਭਾਇਕ”" । ਲਟਕਤਿ ਜਾਂਤਿ ਸੁ ਭਰੇ 

੧ਹਫ। ਦਿਓ । =ਜਿਸ ਨੂੰ । ਵਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ( ਆਤਮਾ ); ਭਾਵ ਇੰਦਰੀਆਂ ਕਰਕੇ 

ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਦਾ । ਅਕਾਸ਼ । “ਉਦੀ ਤੋਂ ਰਹਤ ਹੈ, (੧=) ਜੋ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਦਾ ਹੈ । 

(ਅ) (ਸੁ ਬੁਧੀ=) ਆਤਮ ਵਿਸ਼ੈਂਣੀ ਬੁਝੀ ਨਾਲ ਓਸ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।ਜਿਸ ਦੇ 

ਕੋਈ ਹਿੱਸੇ ਨਾ ਹੋ ਸੱਕਣ । “ਸਿੱਖਨਾ। "ਨਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ( ਸਹੀ ਅਮਰ ਜੀ )। €ਵੇਖਦੈ 1 

੧੦)ਜੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੱਥ ਫੜ ਕਰਕੇ। ""ਸਹਿਜ ਸੁਰਾਫ ਹੀ । "ਮੱਸੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਕ ਗਜੇਲੀ 

ਦੂਸਰੇ ਨੰ ਦੇਂਢਾ ਹੈ । ਅਪ ਕਵਿ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਯਨ ਨੂੰ ਜੋਤਿ ਰੂਪ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਭੂ, ਦੂਪ ਦੱਸਦੈ 
ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਜੋ ਆਪ ਹਨ ਉਹੇ ਹਨ, ਓਹ ਦੋਵੇ ਗਜਾਨ ਸਰੂਪ ਹਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗਜਾਲ 

ਇਉਂ ਨਹੀ' ਆਉਂਦ। ਜਿਵੇ' ਜੀਵਾਂ ਵਿਚ । ਕਥਿ ਜੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ 

ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੇ ਵੋਦੰਤਕ ਗਗਨ ਨੂੰ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਗੋਬਿੰਦ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ 
ਲਾਲ ਜਯੋਤੀ ਸਰੂਪ ਸਰੀ ਅਮਰ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਔੱਗਯਾਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਮ ਨਹੀਂ; ਇਹ ਉਰ ਪ੍ਰੇਮ 
ਹੈ ਜਿਸ ਬਿਨਾਂ ਸੇਸ਼ਟ ਗਨੀ ਨੂੰ ਬੀ “ਮਿਰਤਕ ਕਹੀਅਹਿ ਨਾਨਕ'। ਜਿਹ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨਹੀ 

ੁਗਬੁੰਤ? । 5ਉਲੇ ੧: %੫% ੫-੧੪) ਜਿਥੇ ਵੇਦਾਂਤ ਅਟਕ ਖਲਾ ਸੀ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਨੇ ਗਜਾਲੋ ਨੂ 

ਉਸ ਤੋਂ ਅਗੈ ਟੋਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਦਾਤ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੪੨੧ ) ਗਾਸਿ ੧। ਅੰ] ੨੫, 

ਛੁਲਾਇਕ' (੧੭੪ (੪ਸ ਘਿੱਥ ਅਵੜਿਪੌੰਖ ਖਛੂਰੋ/ ਸੇਵਕ ਸੌਅਲੀਵੇ 
। ਕਿਤਿਕ ਰਾਹ ਚਲਿ ਕਰਿ ਜਬਿ ਆਏ।ਤਬਿ ਸ਼ੀਅਮਰ ਜੁ ਕੁਜਾ 

੪੨੬ ॥੨੮॥ਭਈ ਅਚਾਨਕ ਗੁਰ ਕੇ ਆਗੇ । ਦੇਖਤਿ ਅਮਰ ਦਾਸ ਵਡ- 
ਭਾੋਬਦੀ ਚਿੰਤ ਚਿਤ ਦਾਰਨ”ਕਾਰੀ ।-ਮਹਾਂ ਅਵੱਗਕਾ ਗੁਰ ਕੀ ਧਾਰੀ । 
੨੯ਬਾਮ ਬਾਂਹ ਭੀ ਡੋਲ ੭ਗਾਗੇਸਤਿਗੁਰ ਇਸਨੇ ਕੀਨ ਪਿਛਾਰੇ-।ਲਖਿ 
ਅਪਰਾਧ ਸੁ ਭੁਜਾ ਬਿਸਾਰੀ । ਤੁਰਨ ਸੁਕਚਾਵਨ ਕੋ ਧਾਰੀ” ॥੩੦॥ ਛਾਤੀ 
ਮੈਗ ਲਾਇ ਸੋ ਲੀਨਸਿ। ਤਿਸ ਛਿਨ ਨੇਮ ਏਵ ਕਰਿ ਲੀਨਸਿ।-ਅਥਿ 
ਇਸ ਕੋ ਅਪਨੀ ਨਹਿ ਜਾਨੋ।ਕੀਨੋ ਗੁਰ ਅਪਰਾਧ ਪਛਾਨੋਂ॥੩੧॥ ਕਾਰਜ 
ਇਸ ਕੇ ਸਾਥ ਨ ਕਰੋਂ । ਨਹਿੰ ਮਮਤਾਂ' ਕੋ ਮਨ ਮਹਿੰ ਧਰੋਂ-। ਜਥਿ ਲਗ 
ਮਹਿ ਮਹਿੰ ਤਨ ਕੌ ਧਾਰੌਂਨਤਿਸਕੇ ਸੈਗ ਨ ਕਛੂ ਸੁਧਾਰੌਂ]-੧੩੨ਛਾਤੀ . 
ਸਾਬ ਲਾਇ ਸੋ ਹਾਬਚਲੇ ਜਾਤਿ ਸੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਨਾਥ। ਏਕ ਹਾਬ ਦਾਹਨ 
ਤੇ ਤਬਿਹੂੰ ਕ੍ਰਿਯਾ ਸੁਧਾਰਤਿ ਭੇ ਤਨਸਧਿਹੂ ।੩੩/ਜੇਤਿਕ ਤਨ ਆਦਿਕ 
ਰਾ ਕਬਹੂੰ ਸੁਧਾਰੇ'। ਇਹੁ ਸ਼੍ਰ ਅਮਰ ਕਹ੧;, 
ਕਸ ਕਰੀਂ੧ਅੰਗ ਅੰਗ ਗੁਰ ਭਗਤੀ ਧਰੀ” ॥੩੪॥ ਇਸ ਬਿਧਿ ਅਪਰ ਜਿ 
ਕੌ ਨਰ ਕਰੇ । ਭੁਗਤਿ ਮੁਕਤਿ ਲਹਿ ਭਵਜਲ ਤਰੇ । ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਅਵ- 
ਲੌਕ ਪ੍ਰਸੈਨੇ । ਕਰ ਸੁ ਛੁਡਾਇਓ$ ਕਹਿ “ਧਨ ਪੈਨੋਂ”॥੩੫॥ ਉਰ ਮਹਿੰ 
ਜਾਤੇ ਕਰਤਿ ਬਿਚਾਰਾ ।-ਇਹ ਦੇਵਹਿ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਦਾਰਾ।ਭਗਤਿ ਕਗੀੰਹਿ 

ਬਿਚ ਸਤਿਸੈਗਤਿ । ਸੱਤਜਨਾਮ ਸੈਗ ਹੋਵਹਿ ਰੈਗਤਿ ॥੩੬॥ ਇਸ 
_ਡੈ ਹੋਇ ਉਧਾਰ ਹਜ਼ਾਰੋ । ਸਿਖੀ ਮਾਂਰਗ ਕੋ ਬਿਸਤਾਰੋ । ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਇ 
ਖਡੂਰ ਮੜਾਰੂ । ਬੈਠੇ ਬਹੁਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਚਾਰੂ॥੩੭॥ਦਿਗ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰ ਹੇਰਿ 
ਹਰਖਾਇ। ਬਾਕ ਬਿਲਾਸਨਿ ਦਿਵਸ ਬਿਤਾਇੰ। ਸੈਧਕ! ਸਮੈ ਜਬਹਿ 
ਨਿਯਰਾਨਾ । ਕਹਜੋ “ਜਾਹੁ ਪੁਰਖਾਂ ! ਨਿਜ ਥਾਨ ॥੩੮॥ ਆਇਸੁ ਪਾਇ 

ਭੋਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । “ਰਾਸਤਾ। ₹ਭਯਾਨਕ । ?£ਕੌਚ ਧਾਰਿਆ। “ਕਿ ਇਹ ਮੈਰੀ ਹੈ। 
'#ਹਰਤੀ ਵਿਚ । “ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ । ੯ਕਾਬ ਕੀਤੀ (ਅ) ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ (ਏ) ਕੇਸੀ ਕੀਤੰ 
ਡਾਵ ਕਿਉਂ' ਕੀਤੀ ? (ਉੜ੍ਰ) ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਗ ਅੰਗ ਵਿਚ ਗੁਰ ਭਗਤੀ ਧਾਰਨ ਕਗ ਰੱਖ 
ਸ਼ੀ । ੯ਡਵ ਗੂਰ ਅੰਗਦ ਜੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਮੈਕੋਚਿਆ ਦੇਖ ਤੇ ਭਗਤੀ ਭਾਵ_ ਸਮਝ ਫੇ ਫੋ 
“ਚੈਨ ਧੈਨ” ਆਖਿਆ ਤੇ ਹੱਥ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਦਿੱਤਾ। #ਘਾਰ=ਧਾਰਜੇ । 

1ਪਾ:=ਸੁਧਾਰਨੇ । ਤਪਾ/-ਕਹੋ। ਊਪਾ:-ਕਰ ਛੋਡਿਓ ਬਡ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੪੨੨) ਗਾਸਿ ੧। ਅੰਸੂ ੨੬, 

ਚਲੋ ਤਿਸ ਭਾਂਤੀ। ਗੁਰ ਦਿਸ਼ ਮੁਖ ਗਮਨਹਿੰ ੫ਸ਼ਚਾਤੀ।ਤੀਨ ਕੋਸ ਚਲਿ 
ਕਰਿ ਹੁਇ ਖਰੇ । ਗੁਰੂ ਧਕਾਨ ਧਰਿ ਬੈਦਨ ਕਰੇ ॥੩੯॥ ਕੌਸ ਰਹਹਿ ਜਦ 
ਗੋਇੰਦਵਾਲੇਪੁਰਿ ਕੀ ਦਿਸ਼ ਮੁਖ ਕਰਿ ਤਬਿ ਚਾਲੋਂ । ਜਾਇ ਆਪਨੇ ਧਾਮ 
ਬਿਰਾਜੇ।ਜਿਨਕੇ ਧਕਾਨ ਧਰੇ ਜਮ ਭਾਜੇ॥੪੦॥ਪ੍ਰੇਮਨਿਰੇਤਰ ਰਿਦੇਂ ਪ੍ਰਵਾਹ 
ਚਿਤਵਹਿ ਗੁਰਸਰੂਪਾਮਨ ਮਾਂਹੂਮੁਖ ਤੇ ਬੋਲੀਹੇ ਤੋਂ ਗੁਰ ਨਾਮੁ"। ਸੁਨਹਿਂ 
ਸ਼੍ਰੋਨ ਕਿਰਤਨ ਸੁਖ ਧਾਮੂ ॥੪੧॥ ਅਪਰ ਨ ਦੇਖਜੋ ਸੁਨੋ ਨ ਭਾਵੈ । ਇਕ 
ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਉਰ ਲਿਵਲਾਵੈਂ । ਜਬਿ ਸਿਮਰਹਿੰ ਤਬਿ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੈ । 
ਬ੍ਰਹਮ ਗਕਾਨ ਕੋ ਨਿਤਿ ਉਰ ਧਰੈ' ॥ ੪੨ ॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ੂਰਜ ਜਿਥੇ 
ਪੂਥਮ ਰਾਸੇ 'ਸ਼੍ਰਹ ਅੰਗਦ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਆਵਨ! ਪੂਸੈਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਪੰਚਬਿੰਸਤੀ ਅੌਗ॥੨੫॥ 

੨੬. [ਸ਼ੀਹਾਂ ਉੱਪਲ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ ਦੇ ਸਮਾਵਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆ] 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਇਕ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਗੁਰੂ ਗਮਨੇ ਗੋਇੰਦ ਵਾਲ । ਸੇਵਕ ਕੋ 
ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਯੋ ਕਹਿ ਸੁਨਿ ਬਚਨ ਰਸਾਲ॥੧॥ ਚੌਪਈ॥ਸ/ਹਜ ਸੁਭਾਇਕ 
ਆਵਤਿ ਚਲੇ । ਮਗ ਮਹਿੰ ਸੀਹਾਂ ਉੱਪਲ ਮਿਲੇ । ਦੇਖੜਿ ਹੀ ਪਗਬੋਦਨ 
ਕਰੀ। ਭਯੋ ਨੰਮ੍ਰਿਉਰ ਸ਼ਰਧਾ ਧਰੀ॥੨॥ਇਕ ਸੌਛਾਂਗ' ਸੈਗ ਤਹਿੰ ਅਹੇ । 
ਤਿਨ ਕਹੁ ਦੇਖਿਗੁਰੂ ਬਚ ਕਹੇ/ਭੋ ਸ਼ੀਹਾਂ!ਇਹੁ ਕਿਤਤੇ ਲੜਾਇਉਨਕਿਉ' 
ਕੀਨਸਿ ਇਨ ਕੋ ਸਮੁਦਾਇ॥੩॥ਸੁਨਿ ਕਰ ਜੋਰੇ ਕਹਜੋ ਬ੍ਰਿਤੈਤ । ਹੇ ਸ਼੍ਰੀ 
ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਭਗਵੇਤ॥ਮੋਹਿ ਪੁੱਤ ਕੋ ਮੁੰਡਨ” ਅਹੈ। ਬਤ ਉਤਸਾਹ ਕਰਯੋ 
ਹਮ ਚਹੈਂ॥੪॥ ਹਮਰੀ ਕੁਲ ਸਭਿ ਇਕਠੀ ਹੋਇ।ਬਡੇ ਹਮਾਰਨਿ ਕੀ ਬਿਧਿ 
ਸੋਇ। ਇਸ ਬਿਧਿ ਕਰਨ ਅਹੈ ਬਿਵਹਾਰ। ਆਵਹਿ! ਆਮਿਖ" ਕਰਹਿ 
ਅਹਾਰ॥੫॥ਸਦਾ ਜਠੇਰਨ= ਗੈਤਿ ਹਮਾਰੇਓਦਨ ਆਮਿਯ” ਦੇਹਿ ਅਹਾਰੇ। 
ਖੁਸ਼ੀ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰਨ ਹੋਇ;ਹੋਹਿ ਮੇਲ ਕੁਲ ਕੇ ਸਭਿ ਕੋਇ” ॥੬॥ ਸੁਨਿ 
ਕਰਿ ਬਿਕਸੇ ਗੁਰੂ ਕ੍ਰਿਪਾਲ । ਭਲੋ ਕਰਨ ਹਿਤ ਕਹਿ ਤਿਸ ਕਾਲ।ਇਤਨੋ 
ਜੀਵਨ ਹਿੰਸਾਕਰੈਂ । ਪਾਪ ਬਿਸਾਲ ਅਪਨ ਸਿਰ ਧਰੈਂ॥੭॥ਅਬਿ ਤੋ ਸੁਗਮ 
ਜਾਨੀਅਹਿ ਕਰਿਬੋ।ਅੰਤ ਮਹਾਂ ਦੁਖ ਨਰਕਨ ਪਰਬੋਦੇਹਿ ਸ਼ਾਸਨਾ'ਹਰ ਜਮ 
ਕੇ ਦੂਤ।ਤਹਾਂ ਨ ਪਹੁੰਚੇ ਬੈਧ੫ ਪੂਤ੮॥ਜਿਨਕੇ ਹਿਤ ਅਘਕਰਮਕਮਾਇੰ। 
ਕਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦ ਨਾਮ ਹੀ ( ਬੋਲਦੇ ਹਨ) । ਇਕ ਮੈ ਬੱਕਰੇ । ਸਿਰ ਮੁੰਨਣਾ । 

੧ ਸਾੜੇ ਸਾਕ ਮਿੱਤਰ ) ਆਉਣਗੇ । “ਮਾਸ ਦਾ । =ਵਡਿਆਂ ਦੀ /?( ਰਿੱਧੇ) ਚਾਵਲ ਤੇ ਮਾਸ । 
ਦਮਰੇ'ਗਾ । ੯ਤੜ਼ਨਾ, ਦੈਡ । 

%੫੩-ਵ ਸਰੂਘ। __1੫੪-ਬਧ। __੨੫੧-ਯਾਂਤਨ! । 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੪੨੩) _ ਰਾਂਸਿ ੧। ਅੰਸੂ ੨੬. 

`ਝਹਾਂ ਨ ਰੈਚਕ ਹੋਇ ਸਹਾਇ।ਸੁਖ ਭੋਗੈਂਗੇ ਸਗਰੇ ਲੋਕ । ਅਪਦਾ ਪਰਹਿ 
ਤੋਹਿ ਬਡ ਸ਼ੋਕ ॥ ੯ ॥ ਧਰਮਰਾਇ ਜਬ ਕਰਿਹੈ ਲੇਖਾ । ਲਹੈ"ਮਹਾਂ ਦੁਖ 
ਰਹੈ ਨ ਸ਼ੇਖ਼ਾਂ।ਸਨਿ ਸ਼ੀਹੇ ਭੈ ਧਾਰਿੰਬਡੇਰੇਕਹਯੋ“ਕਹੌਂ ਜਸੁ ਆਇਸੁ ਤੇਰੇ 
॥੧੦॥ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ! ਕਹਾਂ ਕਰੋਂ ਉਪਚਾਰ? । ਜਿਸਤੇ ਹੋਇ ਨ ਜੀਵ ਸੈਘਾਗ 
_ਨੀਕੀ ਬਾਤ ਆਂਪ ਮੁਝ ਕਹੋ।ਬਚ ਜਿਮ ਰਹੋਂ ਸੁ ਮੈਂ ਭੀ ਚਹੋਂ॥੧੧॥ਹੋਹਿੰ ਨ 
ਪਾਂ੫ ਨਰਕ ਨਹਿ ਪਰਿਊ।ਜੀਵਘਾਤ ਤੇਚਿਤ ਮਹਿੰਡਰਿਉਂ।ਆਪਸ਼ਕਤਿ 
ਧਰ ਹੋ ਸਮਰੱਬ । ਰਾਖਹੁ ਮੋਹਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਹੁ ਹੱਥ॥੧੨॥ਤੁਮ ਤੇ ਬਝੋ ਕਹਾਂ 
ਮੈਂ ਪਾਵੋਂ।ਪਰਯੋਂ ਸ਼ਰਨ ਮੈਂ ਨਿਤ ਗੁਨਗਾਵੋਂ।ਜਿਮਿ ਇਹੁ ਜੀਵ ਘਾਤ ਨਹਿ 
ਹੋਵੈਂ । ਨਹੀ ਜਠੇਰਨ ਕੋ ਦੁਖ ਜੋਵੈਂ ॥ ੧੩॥ ਅਸ ਉਪਾਇ ਅਥਿ ਆਪ 
ਅਲਾਵੋ।ਅਪਣੋ ਸੇਵਕ ਜਾਨਿ ਬਤਾਵੋ।ਇਮਿ ਬਿਨਤੀ ਸੁਨਿਕੇ ਤਿਸ ਕੇਰੀ। 
ਭਏ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਭਨਯੋ ਬਚ ਫੇਰੀ ॥੧੪॥ “ਹਮਰੇ ਦਾਰੇ ਮੁੰਡਨ ਕਰੋ । ਉਰ 
ਕੌ ਭਰਮ ਸਰਬ ਪਰਹਰੋ । ਬਿਘਨ ਜਠੇਰਨਿ ਕੌ ਨਹਿ ਹੋਇ। ਸਿਮਰਹੂ 
ਸੱਤਿਠਨਾਮ ਦੁਖ ਖੋਇ॥੧੫॥ ਜਿਨ ਕੋ ਦੁਖਦਾਇਕ ਤੂੰ ਜਾਨੈ । ਜੋ ਤੇਰੇ 
ਸਭਿ ਬਿਘਨਨਿ ਠਾਨੋ। ਸਰਬ ਓਰ ਤੇ ਹੱਏ ਰਖਵਾਗੇਸਭਿ ਸੁਖ ਦੇਹਿ ਨ 
ਕਾਜ ਬਿਗਾਰੇ ॥ ੧੬॥ ਅਜ” ਸਗਰੇ ਅਬ ਦੀਜਹਿ ਛੋਰ। ਨਰਕ ਨਿਹ= 
ਰਹਿ ਨਹਿੰ ਦੁਖ ਘੋਰ) ਸੁਨੇ ਬਚਨ ਧਰਿ ਸ਼ਰਧਾ ਮਾਨੋਹਾਬ ਜੋਰਿ ਅਪਨੌ 
ਹਿਤ ਜਾਨੋ ॥ ੧੭॥ ਅਜ ਖਲਾਸ ਤਿਸੁ ਛਿਨ ਸਭਿ ਕੀਨੇ। ਗੁਰ ਕੋ 
ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਨੁ ਲੀਨੋਜਾਇ ਸਦਨ ਸਭਿ ਜੇਤਿਕ ਤਯਾਰੀ । ਆਨਤਿ 

ਭਾ ਗੁਰ ਕੇਰ ਅਗਾਰੀ॥੧੮॥ਅਪਨੇ ਬੋਧੂ ਤਹਾਂ ਹਕਾਗੇਬਹੁਰ ਪੁੱਤ੍ਰ ਕੋ ਸ੍ਰੀ 
ਗੁਰ ਦੁਆਰੇ । ਮੁੰਡਨ ਰੀਤਿ ਬੈਸ ਕੀ ਜੈਸੇ । ਭਲੀ ਭਾਂਤਿ ਕਰਵਾਇਵ 
ਝੋਸੇ।੧੯।ਪਹਿਤ ਭਾਤ ਕੋ ਦੀਨ ਅਹਾਰਾ।ਰੁਚਿ ਕਰਿ ਖਾਇ ਸਰਬ ਪਰ- 

੧ਪਾਏ'ਗਾ । “ਬਾਕੀ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ । “ਦੇਖਾਂ । “ਬੱਕਰੇ । “ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। “ਦਾਲ ਚਾਵਣ। 

#ਇਹ ਪੂਸੈਂਗ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ, ਪਰ ਓਥੇ ਗੁਰੂਦੁਆਰੇ ਮੁੰਡਨ ਹੋਣ: ਨਹੀਂ 

ਲਿਖਿਆ) ਸਰੋਂ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ । ਸੀਹੇ' ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਵੱਡਿਆਂ 
ਤੋਂ ਨ। ਡਰ, ਮੇਰੇ ਡੇਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾ; ਯਥਾ-“ਸੁਹਿਰਦ ਦੇਖ ਪੂਭ ਦਇਆਂ ਕਰ ਤਾਹਿ 

ਕਹੀ ਸਮਝਾਇ । ਮਮ ਦੁਆਰੇ ਸਿੱਖ ਕੋ ਕਰੋ ਬਿਘਨ ਨਾ ਹੋਵੇਂ ਕਾਇ' । ਫਿਰ ਜਦ ਸਤਿਗੂਰ, 
ਤੇਰੇ ਗਏ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖਬਣਿਆਂ ਯਥਾ:-“ਸਤਗੁਰ ਦੁਆਰ ਸਿਖ ਕੋ ਕੀਓ ਕਾਰਜ ਹੋਏ ਰਾਂਸ।. 

ਭੀਈ ਗੂਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸੀਹਾਂ ਉੱਪਲ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਹੇਇਆ ਲਿਖਿਆ 
(ਵਾਲੀ ਤੁਬ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੰਨੇ ੯ ਹਾਂ] ਡੋ” 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਂਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੪੨੪ ) ਗਾਸਿ ੧ । ਅਸੁ ੨੬, 

ਵਾਰ੧ ਸਿਖ ਸੈਗਤ ਸਭਿਹੂੰਨ ਅਚਾਵਾਂ । ਬਿਘਨ ਕਛੁ ਨਹਿ ਹੋਵਨਿ ਪਾਵਾ 
॥੨੦॥ ਸਤਿਗੁਰ ਕੌ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅਤਿ ਭਾਰੀ। ਬਿਘਨ ਕਾਰ! ਹੋਏ ਰਖਵਾਰੀ। 
ਪੂਰਨ ਸਕਲ ਕਾਜ ਤਿਨ ਕਰਗੋਸ਼੍ਹੀ ਗੁਰ ਪੰਥ'ਰਿਦੇ ਦ੍੍ੜ ਧਰ੧॥੨੧॥ 
ਭਯੋ ਸਿੱਖ ਤਿਸੁ ਦਿਨਤੇ ਗੁਰ ਕੋਸੇਵਹਿ ਚਰਨਭਾਉ ਕਰਿ ਉਰਕੋਦ੍ਰਿਬ 
ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਨਸਿ ਗੁਰ ਓਰੀ । ਅਪਰ ਸਭਿਠਿ ਕੀ ਮਨਤਾ” ਛੋਰੀ ॥੨੨॥ 
ਜੋ ਸਭਿਤਯਾਗ ਅਲੌਬ ਗੁਰੂ ਗਹਿਂ॥ਵਸਤੁ ਅਲੱਭ ਨਹੀਂ ਕੋ ਮਹਿ ਮਹਿੱ। 

ਸ਼ੀਹਾਂ ਉੱਪਲ ਇਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰੇ । ਭਯੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਮਤਿ ਧਾਰੇ ॥ ੨੩॥ 
ਬਹੁਰੋ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਬਹੁ ਬਾਰੀ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜਾਤਿ ਹਿਤ ਧਾਰੀ । ਮਿਲਹਿ 
ਦਾਸ ਕੋ ਆਨੰਦ ਦੇਤਿ। ਵਹਿਰ ਰਹਹਿ ਕੈ ਜਾਇ ਨਿਕੇਤ ॥੨੪॥ ਇਸ 
ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੁਛ ਸਮੋ ਬਿਤਾਇਵ। ਜਗ ਮਹਿ ਮਗ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਗਟਾਇਵ । ਗਈ 
ਬਿਤੀਤ ਸਿਸਰ ਰਤਿਸਾਰੀ । ਸਭਿ ਬਲ ਤਾ ਬਸੈਤ ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ” ॥੨੫॥ 

ਚਢਜੋ ਚੇਤ ਸਭਿ ਕੋ ਸੁਖ ਦੇਤਿ । ਨਹਿ ਅਤਿ ਸੀਤ ਨ ਉਸ਼ਨ ਤਪੇਤਿ। 
ਬਿਕਸੇ ਕੁਸਮ ਅਨੇਕਨਿ ਰੈਰ॥ ਅਤਿ ਸ਼ੋਭਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰਬੈਗ'॥੨੬॥ਪਾਤ 
ਨਿਪਾਂਤ ਪਲਾਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੇ'ਜਿਤ ਕਿਤ ਅਰੁਣ : ਬਰਣ ਹੀ ਭਾਸੇਚਹੁੰ ਦਿਸ਼ 
ਬਨ ਕੀ ਦਿਖੀਅਤਿ ਕੂਮਿਜਨੁ ਗਨ ਅਗਨੀ ਲਾਟ ਅਧੂਮ'॥੨੭॥ਉ੫- 
ਬਨ ਮਹਿ ਗੁਲਾਬ ਚਟਕੀਲੇ” । ਬਿਕਸਤਿ ਬੂਟਨ ਸਾਥ ਛਬੀਲੋ। ਕੌਨ 
ਕੌਨ ਤਰ ਫੁਲਨਿ ਕੇਰੀ।ਕਹੀਅਹਿ ਜਾਤ ਰੁਚਿਰਤਾ ਹੇਰ।੨੮ਸ਼ੋਭਾ ਬਨ 
ਉਪਬਨ ਕੀ ਬਾਂਢੀ। ਮਨਹੁ ਦਿਖਾਵਨਿ ਨਿਜ ਤੇ ਕਾਵੀ"।ਬ੍ਰਿੰਦ ਬਿਹੈ- 
੧ਵ੍ਰਘਨਕਾਰਾਂ ਤੋਂ । ੨ਭਾਵ ਸਿੱਖੀ । ਕੈਮੰਨ ਗਾ; ਪੂਜਾਂ । “ਗੁਰੂ ਦਾ _ਆਸਰਾਂ ਵੜੇ । “ਪ੍ਰਿਥਵੀ 
ਵਿਚ । ੬ਪਤਬੜੀ ਰੁੱਤ । ?ਬਸੌਤ ਦੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ-ਫੁਲਖੇੜਾ । "ਖਿੜੇ ਫੁੱਲ । “ਸਰਬ ਅੰਗਾਂ 
ਕਰਕੇ । "“ਪਲਾਸ=ਛਿੱਛਰਾ । ਫਿੱਛਰੇ ਦੇ ਪੱਤੇ (ਤਾਂ) ਬੜੇ ਹੋਏ ਹਨ (ਪਰ_ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ 
ਲੱਦਿਆੰ ਲਾਲੀ ਭਾ ਨਾਲ਼ ਮਾਨੋ) ਪੂਕਾਸ਼ ਰਿਗ ਹੈ । ਛਿੱਛਰੇ ਰੰ ਫੁੱਲ ਪਹਿਲਾੰ ਨਿਕਲਦੇ 
ਹਨ ਤੇ ਪੱਤੇ ਪਿੱਛੋਂ । "₹ਯੂੰਏ” ਤੋਂ ਰਹਿਤ । "%ਖਿੜੇ ਹੋਏ, ਸੁੰਦਰ । "“ਬਗੀਚਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧੀ । 
੧੧ਬ੍ਠ ਨੇ ਮਾਨੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚੋ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੱਢੀ ਹੈ ਇਿ 
ਲੁਭ੍ਰ[(ਪਛਲੇ ਪੰਨੇ ਦੀ ਬਾਕੀ । ਟੂਕ] 

_ਹੈ, ਤੇ ਯਾਰਵੀ' ਵਾਰ ਦੇ ਫੀਕੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਡੀਜੈ 
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵੇਲੇ ਸੀਹਾਂ, ਭਾਈ ਮੁਰਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਕੀ ਵਿਆਹ ਵਿਚ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਬੇ ਸਾਹਿਬਾਂ 
ਵੇਲੋ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੁਟੰਬ ਸੋਂ ਆ ਵਸਿਆ ਹੈ, ਉਪਲਾੰ ਦੀ ਗਲ ਅਜੇ ਤਕ ਹੈ । 

ਜੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨਾਲ ਸਾਖੀ ਮਹਿੰਮਾ ਪੂਕਾਸ਼ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਓਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਸਿਖ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ 
ਮੁੰਡਨ ਦਾ ਨਯੇਂ ਹੈ। _. 



_ ਰੀ ਗੁਰ ਪਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। (੧੪੨੫ ) ਗਾਸਿ ੧ । ਅੰਸੂ ੨੬, 
ਗਨ ਬੋਲਬਿ ਜਨੀਯਤਿ। ਕਾਨਨ ਰਹਿ ਕਾਨਨ ਮਹਿ ਸੁਨੀਯਤਿ॥੨6/ ਰਤਿ ਬਸੈਤ ਜਗ ਬਿਦਤ ਛਬੀਲਾ। ਸ਼ਾਂਤਿ ਬਿੱਤਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਲੀਠਲ ' ਆਵਤਿ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜਦਾਈ । ਬਿਪਨ ਬਿਲੌਕਤਿ ਸੁੰਦਰਤਾਈ ॥੩੦।' 
ਤਨਕੋ ਤਕਾਗਨ ਚਿਤਵਤਿ"ਚਾਹਤਿ।-ਗਮਨੈਂ ਅਬਿ ਬੈਕੰਠ-ਉਮਾਹਤਿਂ ਸਭਿ ਸੈਗਤਿ ਮਹਿੰ ਕਹਿ ਬਿਦਤਾਈ । “ਤਜਹਿੰ ਸਰੀਰ ਅਬਹਿ ਚਿਤ ਆਈ॥੩੧॥ਸੁਨਿ ਸਨਿ ਸਿੱਖ ਰਿਦੇ ਬਿਸਮਾਵੈਂ। “ਵਾਹਿਗੁਰੂ” ਤਜਿ ਦੇਹਿ ਸਮਾਵੈਂ।ਜਹਿੰ ਕਹਿ ਪਸਰ ਗਈ ਇਮ ਬਾਂਤੀ।ਹਿਤੂ ਸੁਨਤਿ ਭਰਿ ਆਵਤਿ ਛਾਤੀ॥੩੨॥ ਉਚ ਨੀਚ ਜੁਤਿ ਚਾਰਹੁੰ ਬਰਨਾ। ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ ਰਿਦੈ ਬਿਸ- 
ਮਤਾ ਕਰਨ॥-ਪੂਰਬ ਕਹੈ ਸਮਾਵਹਿ ਵੇਰ।ਕਰਾਮਾਤ ਕੋ ਧਨੀ ਬਡੋਰ-। ੩੩।ਜਹਿ ਕਹਿੰ ਸਿਖ ਬਹੁ ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ ਆਵੈਂ-ਦਰਸਹਿੰ ਸਤਿਗੁਰ ਬਹੁਰ' 
ਸਮਾਵੈਂ-! ਅਪਰ ਲੋਕ ਅਵਲੋਕਨ ਕਾਰਨ । ਆਵਹਿ ਕਰਿਤੇ ਸੁਜਸ ਉਚਾਰਨ॥੩੪॥ਸੁਨਿ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰ ਅਧਿਕ ਅਕੁਲਾਏ।ਨਹਿੰ ਪਹੁੰਚਹਿੰਢਿਗ ਬਿਨਾ ਬੁਲਾਏਘਟੀ ਕਲਪ“ ਸਮ ਬੀਤਹਿ ਤਾਂਹੀ। ਕਰਤਿ ਅਰਾਧਨ ਬਹੁ ਮਨ ਮਾਂਹੀ ॥ ੩੫ ॥ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਲਖਿ ਅੰਤਰਜਾਮੀ।ਪਠਕੋ ਹਕਾਰਨ ਸਿਖ ਤਬਿ ਸਾਮੀ । ਸਾਦਰ ਜਾਇ ਅਵਾਹਨ ਕੀਲੇ । ਸਨਤਿ ਚਲਯੋ ਜਲ ਸੋਂ 
ਦ੍ਰਿਗ ਭੀਨੇ॥੩੬॥ਤਾਤਕਾਲ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਜੋਤੁਰਨ ਕਰਤਿ ਚਰਨ ਪਰ ਪਰਜੋਦੋਂ। ਦ੍ਵੀ” ਬਿਲੋਚਨ ਤੇ ਜਲ ਧਾਰਾ । ਮਨਹੁ ਪ੍ਰੇਮ ਕੌ ਛੁਟਯੋ ਫੁਹਾਰਾ ॥੩੭॥ਬਯਾਕੁਲ ਪਰਮ ਜਾਨਿ ਕਰਿ ਦਾਸਾ।ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਮੁਖ ਬਾਕ 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼/ਸੁਨਿ ਪੁਰਖਾ ਪੂਰਨ ਤੁਮ ਗਜਾਨਿ ।ਪਰਮ ਧਾਮਾਮੈਂ ਕਰੋਂ ਪਯਾਨ ॥ ੩੮॥ ਹਰਖ ਸ਼ੋਕ ਮਨ ਮਹਿੰ ਨਹਿ ਕੋਊ। ਤੂੰ ਪਰਤੱਖਯ ਰੁਪ ਮਮ ਹੋਉ। ਦੇਹ ਅਛਤ“ ਗਜਾਨੀ ਜਗ ਐਸੇ । ਭਰਤੋ ਕ੍ਰੰਭ ਸਾਗਰ ਰਹਿ ਜੈਸੇ” ॥੩੯॥ 
ਘਟ ਫੂਟੇ ਜਲ ਸੋਂ ਜਲ ਮਿਲੈਤਨ ਤਜਿ ਗਯਾਨੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋਂ ਰਲੀਆਵਨਿ ਨਹਿ ਮੇਰੋ ਨਹਿ ਜਾਵੇਂ । ਪਰਮਾਤਮ ਨਿਜ ਰੂਪ ਸਮਾਵੌਂ? ॥ ੪੦ ॥ ਪੁਨ 
"ਬਨਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ (ਪੰਡ ਬੋਲਦੇ) ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੁਣੀਂਦੇ ਹਨ । (ਅ) ਬਨਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਗਹੋ ਤਾਂ ਠੌਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋਂ (ਪੰਛੀ ਬੋਲਦੇ) । “ਚਿਤਵਨੀ, ਵਿਚਾਰ । ੧ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਚ । €ਪਹਿਲੇ ਕਹਿਗੇ ਵੇਰ ਸਮਾਉਂਦੇ ਹਨ । “ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਇਕ ਦਿਨ ਭਾਵ ਅਣਗਿਣਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤੁਲ । $ਬੁਲਏ । “ਚਲੀ । "ਸੱਚ ਖੰਡ ਨੂੰ । €ਹੈਦਿਆਂ । "%=ਨ ਦ। ਤਰਿਆ ਘਤ॥ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ 
'ਜਿੱਕਰ ਰਹਿੰਦ। ਹੈ । ਮਂਘਾ:-ਤੁਰਨ ਸੀਸ ਚਰਨ ਪਰ ਧਰਯੋ । 



ਈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ___ ( ੧੪੨੬) ____ਰਾਸਿ੧।ਅੰਸੂ ੨੭. _ 

ਸਿੱਖਕਨ ਸੋਂ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ“ਉਠਿ ਆਨਹੁ ਗਾਗਰ ਭਰਿ ਬਾਰੀ'। ਅਮਰ- 

ਵਾਸ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਵਹੁ। ਸਭਿ ਸੈਗਤਿ ਕੌ ਮੇਲ ਕਰਾਵਹੁ॥੪੧॥ ਦੋਨਹੁ 

ਪੁੱਤ ਹਕਾਰਨ ਕਰੋਂ”। ਮਮ ਤਜਾਰੀ ਹੈ ਦੇਰਿ ਨ ਧਗ ਸਸਕਾਰਨ ਕੀ ਸੋਜ 

ਬਿਸਾਲਾ। ਕਰਹੁ ਇਕੱਤਰ ਸਕਲ ਤਤਕਾਲਾ ॥ ੪੨॥ ਪੈਂਸੇ ਪੰਚ ਨਲੇਰ 

ਅਨਾਵਹੁ । ਫੂਲਨ ਮਾਲ ਬਿਸਾਲ਼ ਬਨਾਵਹੁ । ਤਿਲ ਚੈਦਨ ਕੇਸਰ ਕੌ 

ਆਨਹੁੰ। ਕੁਸ਼ਾ ਪੁਨੀਤ ਲੀਪਬੋਂ ਠਾਨਹੁੰ” ॥੪੩॥ ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੂਰਜ 

ਗਿ-ਥੇ ਪੂਬਮ ਰਾਸੈ 'ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਸ਼ੁਮਾਵਨ? ਪ੍ਰਸੈਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਖਸ਼ਟਬਿੰਸਤੀ ਐਸੁ ॥ ੨੬॥ 

੨੭, [ਸ਼੍ਹੀ ਅਮਰ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਸਮਾਵਣ ਦੀਆੰ ਤਿਆਰੀਆ] 

ਢੋਹਗਾ ॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਕੀ ਸੁਨੀ ਆਇਸ ਸਿੱਖ ਸਮਸਤ' । ਬਿਸਮਤਿ 

ਹੁਇ ਲਾਗੇ ਕਰਨ ਪੂਜਹਿੰ ਕਰਹਿ ਨਮਸਤ“ ॥ ੧॥ ਚੌਪਈ॥ ਤਬਿ ਸ੍ਰੀ 

ਅਮਰ ਠਾਨਿ ਇਸ਼ਨਾਨ॥ ਨੰਮ੍ਰਿ ਹੋਇ ਕਰਿ ਨਿਕਟ ਮਹਾਨਾ।ਬੈਠੇ ਬੈਦਨ 

ਕਰਿ ਪਦ ਕੈਜ । ਆਨਿ ਮਿਲੀ ਸੈਗਤਿ ਸਭਿ ਪੁੰਜ ॥ ੨ ॥ ਬੀਚ ਬਿਰਾਜਹਿ 

ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਸੇ । ਸਭਿ ਗ੍ਰਹ ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਹੱਇ ਜੈਸੇਨਿਸਾ ਅਵਿੱਦਯਾ ਨਿਕਟ 

ਨ ਆਵੈ। ਨਿੰਦਕ ਤਸਕਰ ਦੇਖਿ ਪਲਾਵੈਂ॥੩॥ ਪੇਚਕ“ ਬੇਮੁਖ ਅੰਧੇ ਰਹੇ । 

ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਹਾਤਮ” ਲਹੇ । ਸੈਤ ਕਮਲ ਬਿਕਸੇ ਹਰਖਾਏ । ਅਲਿ 

ਜਗਜਾਸ਼ੀ ਜਹਿੰ ਮੰਡਰਾਏ॥੪॥ਮਤਿ ਬਹੁ ਰੀਤਿ ਉਡਗ“ਜਗ ਮਾਂਹੀ।ਪਰਮ 

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੁ ਪਾਵਤਿ ਨਾਂਹੀ"।ਕੈਰਵ ਕਾਨਨ ਗਨ ਦ੍ਰਚਾਰੰ"। ਸਭਿ ਮੁਰ- 

ਝਾਇ ਰਹੇ ਤਿਸ ਬਾਰੀ ॥ ੫॥ ਸਦਗੁਨ ਜੁਤਿ ਨਰ ਜਾਗਤਿ ਭਏ। ਬਿਖਈ 

ਜੀਵ ਤਮਚਰ' ਸੁਪਤਏ । ਜਾਗਤ ਕਰਹਿ ਸੁ ਆਦਿ ਸ਼ਨਾਨ”” । ਤਿਮ 

ਸਿਖ ਲਗੇ ਭਗਤਿ ਅਰ ਗਕਾਨ॥੬॥ਸੁਪਤ ਰਹੇ ਬਿਸ਼ਿਯਨ ਕੌ ਸੇਵ।ਨਹੀਂ 

ਪਛਾਨ ਸਕੇ ਗੁਰ ਕੇਵ । ਤਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਮੁਖ ਪਰ ਲਾਲੀ। ਖਿਰਯੋ ਕਮਲ 

ਜਨੁ ਪ੍ਰਭਾ ਬਿਸਾਲੀ॥੭॥ਨਿਜਾਨੰਦ ਮਹਿ ਮਗਨ ਮਹਾਨ॥ਸਭਿਹਿਨਿ ਮਹਿੰ 

੧ਜਲ ਦੀ । “ਬੁਲਾਓ । 5ਦੱਭ ਪਵਿੱਤਰ (ਲਿਆਓ ਤੇ) ਲੋਪਣ ਕਰੋ । “ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ।“ਨਮਸਕਾਰ । 

#ਉੱਲੁ । “ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਮਹਿਮਾ । "ਜੱਗਜਾਸੂਆਂ ਦੂਪੀ ਤੋਰੇ ਮੰਡਲੀਂਦੇ ਹਨ । <ਤਾਰੇ । "ਪਰਮ 

ਪੂਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਭਾਵ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ( ਅ ) ਆਪਣਾ ਚਾਨਣਾ 

ਜਗਤ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ । "ਸਮੂਹ ਮੰਦ ਕਰਮੀ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਬਨ ਵਾਂਗੂ ਹਨ । 

੧੩ਗਾਪਸ਼, ਚਮਗਿੱਦੜ, ਉੱਲ੍ਹ ਆਦਿ ਜੋ ਹਨੈਰੇ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ। "”(ਸੂਰਯ ਉਦੇ . ਹੇਂਏ 

ਤੇ ਨਲ ਪੁਰਸ਼) ਜਾਗ ਕੇ ਜੀਤੁਣ ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਢਿ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਵੱਘਾ:=ਕਹਹਿੰ ! 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੪੨੭ ) ਗਸਿ ੧। ਅਸੂ ੨੭. 

ਤਬ ਬਾਕ ਬਖਾਨਾ ।'ਸਾੰਨ ਪੁਰਖਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰ ਸੁਪਜਾਰੇ। ਅਬਿਤੁਮ ਬੈਠਹੁ 

ਬਾਨ ਹਮਾਰੇ॥੮॥ਰਾਜ ਜੋ ਕੌ ਮਹਦ ਸਿੰਘਸਨ।ਤਿਸ ਪਰ ਸ਼ੋਭਹੁ ਕਰਿਹ 

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ।ਕਹਿ ਪਹਿਰਾਏ ਬਸਤ੍ਰ ਨਵੀਨ। ਤਿਲਕ ਭਾਲ" ਨਿਜ ਕਰ ਸੋਂ 

ਕੀਨਿ॥ ੯॥“ਭਗਤਿ ਵਿਰਾਗ ਜੋਗ ਤਤ ਗਯਾਨਾ। ਇਨ ਚਾਰਨ ਕੌ ਦੀਨਿ 
ਖਜਾਨ। ਮਨ ਬਾਂਛਤ ਦਿਹ ਜਗ ਮਹਿੰ ਦਾਨ। ਤੋਟ ਨ ਵਿਨ ਪ੍ਰਤਿਬਧੰਹ 

ਨਿਧਾਨ”॥ ੧੦॥ ਤਾਰਕ ਮੰਤ੍ਰ ਸਭਿਨਿ ਪਰ ਛਾਯਾਂ । ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੁਖ ਜਾਪ 
ਜਪਾਯਾ। ਠਾਂਦੀਤੋਹਿਅੱਗੂ ਨੌਨਿੱਘਿ ਦੂਜੀ ਦਿਸ਼ ਪਿਖ ਅਸ਼ਟ ਦਸ਼ੋ ਸਿਧਿ” 
॥੧੧॥ਸਨਮੁਖ ਖਰੀਲੱਛਮੀ ਤੇਰੇ। ਸੁਰ;ਗੈਧ੍ਰਬ,ਕਿੰਨਰ ਗਨ ਹੇਰੇ। ਬਿੱਦਕ- 
ਧਰ“ਆਦਿਕ ਸਭਿ ਆਏ। ਆਗਜਾਕਾਰੀ ਤੁਵ ਸਮੁਦਾਏ॥੧੨॥ਤੀਨਲੋਕ 

ਮਹਿੰ ਮੁੱਖਕ ਮਹਾਨੇ । ਸਭਿ ਕਰ ਜੋਰ ਖਰੇ ਅਗੁਵਾਨੇ। ਨਿਤਿ ਅਧੀਨ ਗੰ, 

ਰਿਦੇ ਬਿਚਾਰੋਨਮਹੁ ਕਰਤਿ',ਇਨ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਹਾਰੋਂ॥੧੩॥ਤਬਿਸ੍ਰੀ ਅਮਰ 

ਨੰਮ੍ਰਿ ਹੁਇ ਕਹਜੋ ।“ਇਨ ਸੋਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਾਮ ਨ ਲਹਜੋ । ਕਰਹੁੰ ਕਹਾਂ ਮੈਂ 

ਇਿਨਕੋ ਲੋਰ। ਬਸਹੁ ਰਿਦੇ ਪਦ ਪੰਕਜ ਤੋਰ॥੧੪॥ਸਭਿਕੇ ਮਨਕੀ ਜਾਨਹੁ 
ਸ੍ਰਾਮੀਜਿਮਿ ਬਰਤਹਿ ਤਿਮ ਅੰਤਰਜਾਮੀ । ਯਾਂਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨਕੀ ਜਾਨ । ਬਸੋ 

ਰਿਦੇ ਨਿਤ ਕਾਂਖ ਮਹਾਨ॥੧੫॥ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਸੰਨ ਪੁਨ ਸਮਝਾਇਵ/'ਬਿਨਾ 
੧ਹੇ ਇਹ ਸਭਿ ਢਿਗ ਆਇਵ। ਕਰਨਹਾਰ ਆਗਜਾ ਨਿਤ ਤੇਰੀ। ਸਗਠਨ 

੩ 'ਤ ਇਨ ਸ਼ਕਤਿ ਬਡੇਰੀ॥੧੬॥ ਚਹਹੁ ਕਹਹ, ਨਹਿ ਚਹਹੁ; ਨ ਕਹੀ- 

ਅਹਿ। ਏ ਸਭਿ ਨਿਕਟ ਆਪਨੇ ਲਹੀਅਹਿ । ਸਕਲ ਜਗਤ ਕੋ ਤੁਝ ਗਰ 

ਕੀਨ॥ ਰਾਜਜੋਗ ਸਿੰਘਸਨ ਦੀਨਾ॥੧੭॥ ਸੱਤਯਨਾਮ ਕੌ ਸਿਮਰਨ ਸਾਹੇ। 

ਉਪਦੇਸ਼ਹ,ਹਇ ਭਗਤ ਉਦਾਰੇ। ਨਰਨ ਹਜ਼ਾਰਨਿ ਕੋ ਕੱਲਯਾਨ । ਕਰੋ 

ਆਪ ਦੇਕਰਿ ਉਰ ਗਜਾਨ॥ ੧੮॥ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਮੈਂ ਹੇਰਿ ਤੁਮਾਰੀ। ਬਸਿ ਹੈ 
ਦਈ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀਂ”ਸਾਰੀ।ਪੈਸੇਪੰਚਨਾਲੀਅਰ ਏਕ,ਲੋ ਬੁੱਢੇਤੇ ਜਲਧਿ ਬਿਬੇਕ 

॥ ੧੯॥ ਠਾਂਢੇ ਭਦੇ ਪ੍ਦੱਛਨ ਦੀਨੀ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਘਰ ਕੀ ਰੀਤਿ ਸੁ ਕੀਨੀ । 

ਪੈਸੇ ਪੰਚ ਅਗਾਰੀ ਧਰੇ।ੜੌਲੀ ਮਹਿ ਨਲੋਰ ਧਰਿ ਖਰੇ ॥੨੦॥ਕਰਿ ਬਦਨ 
ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੀਨਾ । ਸਭਿ ਸੋ' ਬਾਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਨਾ । “ਮੇਰੋ ਸਿੱਖ ਪੁੱਤਰ ਕੰ 
੧ਮਸਤਕ ਤੇ । “ਖਜ਼ਾਨਾ । ₹ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮੰ੍ਰ=ਵਸੰਹਗੁਰੂ । “ਅਠਾਰਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ । “ਦੇਵਤਿਆਂ 
ਦੀ ਇਕ ਕਿਸਮ । $ਏਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ?ਲਸ਼੍ਰਜ । “ਭਾਵ ਗੁਹ ਜੀ ਨ। 

#ਪੰਜ ਪੈਸੇ ਨਾਲੀਏਰ ਸੇਲ] ਤਲਵਾਰ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ _ਅਰੇਂ ੪੧੦ 

ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੇ ਤੇ ਤਿਲਕ ਝੁੱਢ। ਦਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। [ਦੇਖੋ ਜੀਵਨ ਬਾਬਾ ਏੌਢਾ ਮਾਂ 



ਰਿ (੧੪੨੮) ਰਾਸਿ ੧। ਅਸੂ ੨੭, _ 
ਦਾਸ। ਅੱਤ ਸਮੈ ਜੋ ਚਹਿ ਮਮ ਪਾਸਾ ॥ ੨੧॥ ਸੋ ਸਭਿ ਉਠਹੁ ਬੈਦਨਾ 
ਠਾਨਹੁਨਹੀ' ਅਪਰ ਬਿਧਿ ਮਨ ਮਹਿ ਆਨਹ/ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਬੁੱਢਾ ਸੰਭਨਿ 
ਅਗਾਰੰ॥ਖਰੋ ਹੋਇ ਪਗਬੈਦਨ ਧਾਰੀ॥੨੨॥ ਤਿਸ ਪੀਛੇ ਸਿੱਖ ਮੈਗਤਿਸਾਰੇ। 
ਕਰੀ ਨਮਹਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰ ਅਗਾਰੇ । ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਨਿਜ ਸਤ ਦਿਸ਼ਿ ਦੇਖਾਂ । 
ਉਠਜੋ ਨ,ਮਨ ਮਹਿ ਗਰਬ' ਬਿਸ਼ੇਖਾ॥੨੩॥ਦਾਸੁ ਸਾਥ ਭਨਜੋ ਗੁਰ ਨਾਥ । 
ਉਠਿ ਤੁਮਭੀ ਟੇਕੋ ਨਿਜ ਮਾਥ”। “ਸੁਨਹੁ ਪਿਤਾ ਇਹ ਦਾਸ ਹਮਾਰਾ । 
ਇਕ ਤੋਂ ; ਲੀਨਸਿ ਮਮ ਅਧਿਕਾਰ॥੨੪॥ਦੁਤੀਏ ਉਠ ਕਰਿ ਸੀਸ ਨਿਵਾਵੈਂ। 
ਇਹ ਤੋਂ ਹਮ ਤੇ ਨਹਿ ਬਨਿ ਆਵੈ। ਨਿਜ ਸਥਾਨ ਪਰ ਇਹੀ ਟਿਕਾਏ। 
ਹਮ ਕੋ ਛੂਛੇ ਰਾਖਿ ਸਿਧਾਏ ॥ ੨੫ ॥ ਤਮ ਸੋਂ ਕਜਾ ਬਸ ਚਲਹਿ ਹਮਾਰੋ । 
ਕਿਯੋ ਪੰਥ ਸਭਿ ਜਗ ਤੇ ਨਯਾਰੋ । ਜਿਮ ਤੁਮ ਦਾਸ ਹੋਇ ਕਰਿ ਪਾਈ । 
ਤਿਮ ਅਬਿ ਦਈ ਦਾਸ ਬਡਿਆਈ? ॥੨੬॥ ਸੁਨਿ ਦਾਸੂ ਤੇ ਦਾਤੂ ਸਾਥ। 
ਆਗੇਤਾ ਕਹਿ ਗੁਰ “ਟੋਕੋ ਮਾਬ॥ਤਿਨ ਭੀ ਨਹਿੰ ਮਾਨੀ ਬਿਤ ਰਹਜੋ । ਨਿਜ 
ਬਡਿਆਈ ਕੋ ਬਚ ਕਹਕੋ॥ ੨੭॥ ਸੀ ਅੰਗਦ ਤੂਸ਼ਨਿ ਮੁਖ ਧਾਰੀ। ਭਲੀ 
ਬ੍ਰੀਂ ਸਤ ਸੋਂ ਨ ਓਂਚਾਰੀਪੁਨ ਸੈਗਤਿ ਮਹਿੰ ਕਹੜੋ ਸੁਨਾਈ।£ਮਮ ਸਰੂਪ 
ਅਬਿ ਇਹੇ ਸੁਹਾਈ ॥ ੨੮ ॥ ਮੋ ਮਹਿੰ ਇਸ ਮਹਿੰ ਭੇਦ ਨ ਜਾਨਹੁੰ। ਏਕ 
ਸਰੂਪ ਦੁਹੁੰਨ ਕੋ ਮਾਨਹਾਂ । ਪੁਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੜ' ਕਰੀ। “ਭੋਜਨ 
ਤਯਾਰ ਹੋਇ ਇਸ ਘਰੀ॥੨੯॥ਸਭਿ ਸੇਗਤਿ ਕੋ ਦੇਹ ਅਹਾਰ॥ਸਭਿ ਮਿਲਿ 
ਕਰਉ ਅਨੰਦ ਉਢਾਂਰਾ” । ਤਬਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰ ਉਠਜੋ ਹਿਤ ਧਾਰਿ। ਕੀਨਸਿ 
ਜਾਇ ਅਹਾਰ ਸੁਤਯਾਰ॥੩੦॥ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਜਾਇ ਕਰਿ ਖਾਇਵ।ਪੁਨ 
ਸਭਿ ਸੈਗਤਿ ਮਹਿ ਬਰਤਾਇਵ । ਅਪਨ ਸਿੰਘਾਸਨ ਪਰ ਗੁਰ ਗਏ । 
ਅਤਿ ਅਨੰਦ ਜੁਤਿ ਸ਼ੋਭਤਿ ਭਏ ॥ ੩੧ ॥ ਮਿਲਹਿੰ ਪਰਸਪਰ ਸਿਖ ਸਮੁ- 
ਦਾਇ/ਪੂਰਬਲੀ।` ਕਹਿ ਬਾਤ ਸੁਨਾਇ:-ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਨਿਜ ਦੇਹਿ ਸਮੇਤ । 
ਕੀਨ ਗਮਨ ਬੈਕ੍ਰੰਠ ਨਿਕੇਤ॥੩੨॥ਤਗਤ ਕਬੀਰ ਆਦਿ ਜੇ ੬ ਘ 
ਸ਼ਰੀਰ ਸਮੇਤ ਸੁਗਏ-। ਇਮਿ ਬਿਚਾਰ ਸਿੱਖਨ ਮੈਂ_ਹੋਈ। ਸ਼੍ਰੀ 
“ਜੋ ਚਾਹੰਦ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤ ਸੇ ਮੇਰੋ ਪਾਸ (ਪਹੁੰਚੇ ) . ਦਹੈਕਾਰ । __ਕੋਵਲ ਸੇਵਾ ੬ 

 ਗਦੀ ਮਿਲਣੀ ਸਮਝਣ ਭੁੱਲ ਹੈ । ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਧੁਰੋਂ ਦਾਤ ਲੈਕੇ ਆਉਣਾ ਜਿਸ ਦਾ 
ਸਬੂਤ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਪਦਮ ਹੈ । ਦੇਖੋ ਪਿਛੇ ਅੰਸੂ ੨੪ ਅੰਕ ੩੯। ਫਿਰ ਘਾਲ, ਦੇਖੋ ਅੰਸੂ 
੨੪ ਅੰਕ ੪੦। ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਜੈ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਸੀ । ਵਿਰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ,ਵਿਰ 
ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਅਗੈਮੀ ਮੇਹਰ । ਸੈਸੇ ਐਸੇ.ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਗਦੀ ਮਿਲਨ ਦੇ ਹੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੇਵਾ ਤੇ 
_ ਪਰ੪ ਕਈ ਵੇਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੰ ਨਿਸਚੇ ਕਰਾਣ ਲਈ ਹੈਂਦੇ ਸਨ । 1ਪਾ:--ਪੁਰਬਕੀ। ;੫੮-ਬਹੁਗ 



_ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੪੨੯) ਰਾਸਿ ੧। ਅੰਸ ੨੭, 
ਜਾਨੀ ਮਨ ਸੋਈ॥੩੩॥ਰਿਦੇਬਿਚਾਰਹਿੰ-ਸ਼ੈਕਾ ਇਨਕੇ।ਨੀਕੇਨਹਿੰਬਿਬੇਕ 
ਮਨ ਜਿਨ ਕੇ । ਦੇਹਿ ਸਨੇਹ ਨ ਸੇਤਨ ਮਾਂਹੀ। ਇਮਿ ਸੂਛਮ ਗਤਿ ਜਾਨਹਿੰ 
ਨਾਂਹੈ॥੩੪॥ਜੇ ਇਨ ਕੀ ਮਨ ਸ਼ੋਕ ਨ ਜਾਇ।ਮਮ ਸੈਗਤਿ ਕੋ ਕਯਾ ਫਲ 
ਪਾਇਪੁੰਨ ਮਹਾਂਨ ਬਿਥਾ ਸਭਿ ਖੋਵਹਿੰ। ਅਸ ਸੱਦੇਹ'ਮੈਂ ਜੇ ਮਨ ਹੋਵਹਿ॥ 
੩੫॥ ਸ਼ਰਧਾ ਤਜਾਗੇ ਦੋਸ਼ ਬਿਸ਼ਾਲੇਉਰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਇਨ ਕੌ ਸਭਿ ਹਾਲੇ-। 
ਇਮਿ ਸਿੱਖਨ ਪਰ ਕਰੁਨਾ ਠਾਨੀ।ਅਦਕਭੁਤ ਲੀਲਾ ਰਚੀ ਮਹਾਨੀ ॥੩੬॥ _ 
ਭਏ ਅਲੋਪ ਸਿੰਘਾਸਨ ਪਰ ਤੇ । ਹਤੇ ਸਮੀਪ ਨ ਕਹੂੰ ਨਿਹਰਿਤੇ । ਦੇਖਿ 
ਚਲਿੱਤ੍੍ਰ ਬਿਸਮ ਮਤਿ ਰਹੀ । ਅਦਭੁਤ ਲੀਲਾ ਜ੍ਰਾਤਿ ਨ ਕਹੀ॥੩੭॥ਚਹੁੰ 
ਦਿਸ਼ ਬੋਲਿ ਉਠੇ ਸਿਖ ਸਾਰੇਤਨ ਜੁਤਿ ਗੁਰ ਬੈਕੁੰਠ ਪਧਾਰੇ”। ਪਰਜੋ ਰੌਰ 
ਸੈਗਤਿ ਕੇ ਮਾਂਹੀ£ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਨਾਂਹੀ॥੩੮॥ਲੈਗਰ ਬਿਖੇ 
ਸੇਵ ਸਭਿ ਕੇਰੀ । ਕਰਤਿ ਹੁਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰ ਬਡੇਰੀ।ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਚਲਿਆਏ 
ਤਤਕਾਲਾ। ਪਰਜੋ ਸਿੰਘਾਸਨ ਹੀਨ ਕ੍ਰਿਪਾਲਾ” ॥ ੩੯॥ ਪਿਖਿ ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ 
ਕੀ ਅਸ ਲੀਲਾ । ਖਰੇ ਹੋਇ ਕਰਿ ਤਹਾਂ ਸੁਸ਼ੀਲ” । ਅਚਰਜ ਗਤਿ ਕ੍ਛ 
ਲਖੀ ਨ ਜਾਵੈ । ਜੋ ਸਮ ਹੋਇ ਤਉ ਕੁਛ ਪਾਵੈਂ॥੪੦॥ਕਰਹਿ ਬਿਚਾਰਨਿ 
ਅਪਨੇ ਚੀਤ ।-ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੋ ਕੀਨਸਿ ਅਸ ਰੀਤਿ $-। ਤਾਤਪਰਯ ਕੋ 
ਨੀਕੇਜਾਨਾਮਪ੍ਰਗਟਾਵਨਹਿਤਸੁਜਸਬਖਾਨਾ:-॥੪੧॥ਪੁਮਨਕਾਫੈਦ/“ਅਨੰਦ . 
ਕੈਦ ਰੁਪ ਹੋ।ਬਿਲੈਦ ਭੂਪ ਭੂਪ'ਹੋ। ਨ ਆਦਿ ਅੰਤ ਤੋਹਿ ਕਸਮਾਨ ਆਨ 
ਹੋਹਿ ਕੌਂ0੪੨॥ਮੁਕੰਦ ਸੇਵਕਾਨ ਕੋਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੋਦ ਭਾਨ ਕੌ।ਸ ਦਾਨ ਦੇ 
ਜਹਾਨ ਕੋਕਰੇ ਜੁ ਖਾਨ ਪਾਨ ਕੋ'॥੪੩॥ ਚਰਿੱਤ੍ਰ ਤੋ" ਬਚਿੱਤ੍ਰ ਹੈਂ। ਭਨੇ 
ਸੁਨੋ" ਪੰਵਿੱਤ੍ਰ ਹੈ। ਅਦੇਵ ਦੇਵ ਨਾਥ ਹੈਂ। ਸਭੈ ਨਿਵਾਇ ਮਾਥ ਹੈਂ ॥੪੪॥ 
ਅਜਾਯ ਹੋ'ਅਮਾਯ ਹੋ'।ਸਦੀਵਸੁੱਧਿ ਭਾਯ ਹੋ'ਪਰੈਪਰਾ ਪਰੇਸ਼ ਹੋ'”। 
ਧਰੈਧਰਾ ਅਦੇਸ਼ ਹੋ'॥੪੫॥ ਰਹੇ ਬਿਸਾਲ ਗੋ੫' ਹ੍ਰੋ ਜਿ ਖੋਜਿਏ ਨ ਓਪ 
₹$ਸੇ। ੨ਹਿੱਲ ਜਾਏਗਾ । ₹ਕਿ੍ਪਾਣ ਜੀ ਤੋ ਸੱਖਣਾ । “ਭਾਵ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ।'ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 

'_ਬ੍ਰੱਬਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਸੇ ਕੁਛ(ਤੇਦ ਨੂੰ)ਪਾਵੇ । ਅਗੇ ਫੇਰ ਦਸਦੇ ਹਨਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ 
ਸਮਬ ਲਈ, ਭਾਵ ਕਿ ਓਹੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁੱਲ ਸਨ ਓਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਸਨ । $ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਜ਼ 
ਲਿਆ। ? (ਵੇਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ)ਪੁਗਟ ਕਰਨ ਲਈ(ਆਪਨੇ) ਜਸ ਉਚਰਿਆ। "ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵਾੱਡੇ 
ਰਾਜੈ। <ਕੇਣ। "“ਚੰਦ ਸ਼ੁਰਜਨੂੰ ਪੂਕਾਸ਼ਣ ਵਾਲੇਹੋ। ""ਜਗਤਜੋ ਕੁਛਖਾਨ ਪਾਨ ਕਰਦਾਹੈ ਸੇ ਦਾਨ 
ਤੂਸੀਂ ਦੇਂਦੇ ਹੇ । '“ਅਪਿਦੇ । "ਜੋ ਕਹੇ ਯ ਸੁਣੇ । "“ਅਜਨਮ ਹੋ । "“ਮਾਯ ਰਹਤ ਹੇ । 
੬ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਸਦ: ਪਵਿੱਤ੍ਰ ਹੈ। (ਅ) ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਸਰੂਪ ਹੈ । “ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਈਸ਼੍ਰਾੰ 
ਲਾਲੋ ਵੱਤੇ ਹੇ। “ਧਰਤੀ ਦੇ ਧਰਨ ਵਾਲ ਜੀ ! (ਆਪਨੂੰ) ਨਮਸਕਾਰ ਹੋਵੇ । ““ਗੁੱਬੇ । 



ਸੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੪੩੦ ) ਰਾਸਿ ੧। ਅੰਸੂ ੨੯. 

ਹ੍ੈਂ। ਅਜਾਨ ਲੋਕ ਹ੍ਰੈ ਰਹੇ । ਪ੍ਰਤੀਤਧਾਰਿ ਨ' ਲਹੇਂ'॥੪੬॥ ਗੁਰੂ ਮਹਾਨ 

ਢ਼ੀਨਿਯੋ । ਨਿਹਾਲ ਦਾਸ ਕੀਨਿਯੋ। ਨਿਵਾਰਿ ਮੋਹ ਤਾਪ ਕੋਜਪਾਇ ਨਾਮ 

ਜਾਪ ਕੋ॥੪੭॥ਸਦਾ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰੋਮ ਕੇ। ਨਿਿਬਾਹਿ ਕੀਨਿ” ਨੇਮ ਕੇ। ੧ ਤਾਇ 
ਜੇਮੁ ਹੇਮ ਕੇ । ਸੁ ਦਾਨ ਦੇਤਿ ਛੇਮ ਕੇ ॥੪੮॥ ਸੁਛੇਦਾਂ ਸਿੰਧ ਨੰਦਨਾ"। 
ਅਮੰਦ ਹੋ, ਮਨਿੰਦ ਨਾ” । ਗੋਬਿੰਦ, ਸ਼ੱਤ ਕੈਦਨਾ” । ਸੁ ਬੈਦਨਾ, ਤੁ 
ਬੈਦਨਾ' ॥੪੯॥ ਵੋਹਰਾ॥ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਸੇ ਆਪ ਅਬਿ ਹੁਇ ਗੇ ਅੰਤਰ 

ਧਯਾਨ । ਲੋਕਨਿ ਕੀ ਸ਼ੈਕਾਂ ਕਹਾਂ ਤੁਮਹਿ ਨ ਉਚਿਤ ਮਹਾਂਨ ॥ ੫੦ ॥ 
ਦਿਹੁ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੁਨਾ ਕਰਹੁ ਪ੍ਰਥਮ ਜਗਤ ਕੀ ਰੀਤਿ । ਕਰਤੇ ਰਹੇ ਸੁ 
ਅਬਿ ਕਰਹੁ ਕਰੋਂ ਠਾਨਹੁ ਬਿੱਪੀਤ ॥ ੫੧ ॥ ਪਰਮ ਧਾਮ ਅਭਿਰਾਮ ਕੋ 
ਗਮਨਹੁ ਇਹ ਤਨ ਤਯਾਗਿ। ਇਮ ਬਿਨਤੀ ਸੁਨਿ ਦਾਸ ਕੀ ਜਾਨਿ ਮਹਾਂ 
ਅਨੁਰਾਗ॥੫੨॥ਸਿੰਘਾਸਨ ਪਰ ਵਿਦਤ ਤੇ ਦੇਖਿ ਸਕਲ ਹਰਿਖਾਇ/ਜੈਜੈ” 
ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿ ਕਰਿ ਪਰੇ ਦੌਰ ਸਭਿ ਪਾਇ ॥ ੫੩ ॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਰ ਪੂਤਾਪ 
ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥੇ ਪੂਰਬ ਰਾਸੇ 'ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਪਰਮ ਧਾਮ ਗਮਨ” ਪੂਸੋਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਸਪਤ- 
'ਬੰਸਤੀ ਅੰਸੂ ।। ੨੭ ॥ ਰੱ 

੨੮. [ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਔਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣਗ] 
ਦੌਹਰਾ ॥ ਅਮਰਦਾਸ ਹੁਇ ਪਾਸ ਗੁਰ ਨਿਜ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼।“ਅਦਕੁਤ 
ਲੀਲਾ ਆਪ੫ ਕੀ ਸਦਾ ਬਿਲਾਸ ਹੁਲਾਸ ॥ ੧॥ ਚੌਪਈ ॥ ਇਹ ਕਾਰਨ 
ਕਿਮ ਰਾਵਰ ਕੀਨਾ £ । ਸਭਿ ਕੇ ਮਨ ਅਚਰਜ ਬਡ ਦੀਨਾ।ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 
ਨਹਿ ਉਚਿਤ ਤੁਮਾਰੇ।ਪਰਮ ਧਾਮ ਕੋ ਜਥਾ ਪਧਾਰੇ॥੨॥ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਸੁਨਿ 
ਤਬਹਿ ਬਖਾਨਾ। ਪਸੈੱਖਨ ਕੇ ਮਨ ਸ਼ੋਕ ਮਹਾਨਾ ।-ਸਹਤ ਸਰੀਰ ਬਿਕੁੰਠ 
ਸਿਧਾਰੇਂ-1ਆਪਸ ਮਹਿ ਮਿਲ ਕਰਤਿ ਉਚਾਂਰੇ॥੩॥ਏਵ ਨ ਕਰਤੇ ਸ਼ਰ਼ਬਾ 
ਨਾਸਤਿ/ਲਗਤਿ ਦੋਸੁ ਮਮ ਦਾਸਨ ਗ੍ਰਾਸਤਿ।ਸਭਿਹਿਨਿ ਮਨ ਸ਼ੈਕਾ ਮਲ 
"ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਖੋਜੇ (ਲੱਭੇ) ਹੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਮਾਂ (ਸੂੰਦਰਤਾ) ਨਹੀਂ[ਕਹੀ ਜਾ) ਸਕਦੀ । 
(ਅ) ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇਸੇਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜੇ ਉਪਮਾ ਖੋਜੀਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ (ਮਿਲਦੀ) । 
੧ਨਹੀ' ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ । ਵਨਿਬਾਹੁਣ ਵਾਲੇ । ਤਾਕੇ ਸੋਨ ਜੈਸੇ (ਸੁੱਧ ਕਰੀਦਾ ਹੈ) । ਅਪ 
(ਜਿੰਨੇ) ਸੁਝਤ ਹੋ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪੁੱਤ (ਚੈਦ੍ਮਾਂ ਬੀ ਉਤਨਾ ਨਹੀਂ) (ਅ) (ਵਧੇਰੇ) ਸਰੱਛ ਹੇ ਦਮ 
ਨਾਲੋਂ (ਣ) ਸੁਤੇਤ੍ ਹੋ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਸਮੁੰਦ ਹੋ । (ਤੁਸੀਂ ਚੰਦ ਵਾਂਗੂ) ਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਂਦੇ (ਵਧਦੇ 
ਘਣਦ ਨਹੀਂ)ਤਾਂਤੇ ਉਹ ਤੁੱਲ ਨਹੀਂ । “ਵੋਰੀ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਤਾ । "ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ੯(ਕਿ 
ਇਹ ਝੀ)ਸਰੀਰ ਸਮੇਤ ਬੈਠੂੰਠ ਸਿਧਾਰਨ(ਅ)(ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ)ਸਿਧਾਂਰੇ ਸਨ । #੫ਮ-ਜੁ ਛਦ। 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਨ | ( ੧੪੩੧) ਰਾਸਿ ੧। ਅੰਸੂ ੨੮, 

ਧਾਰੀ । ਇਹ ਕ੍ਿਤਿ ਕਰਿ ਜਲੁ ਸਾਬ ਪਖਾਰੀ" ॥੪॥ ਮਮ ਸੈਗਤ ਤੇ ਸਿਖ 
ਸੁਖ ਪਾਵਹਿਬਿਨ ਸ਼ਰਧਾ ਸੋ ਹਾਬ ਨ ਆਵਹਿ।ਬਿਗਸ ਬਦਨ ਤੇ ਬਹੁਰ 

ਬਖਾਨੀ/ਸੁਨਿ ਪੁਰਖਾ ਤੂੰ ਪੂਰਨ ਗਕਾਨੀਦਂ ॥੫॥ ਇਹ ਜਗ ਸਲਿਤਾ ਕੋ 
ਸੁਪ੍ਰਵਾਹ। ਚਲਯੋ ਜਾਤ,ਪੁਨ ਪੂਰਨ ਆਹਾ। ਜਲ ਤਰੈਗ ਜਿਉ' ਜਲਹਿ 
ਸਮਾਵੈਂ । ਹੈਂ ਜਲ ਜਲ ਤੇ ਭਿੰਨ” ਦਿਖਾਵੈ॥੬॥ ਸੈਤ ਦੈਤ ਤਿਮ ਨਾਂਹਿਨ 
ਮਾਨੇ। ਆਤਮ ਪਰਮਾਂਤਮ ਇਕ ਜਾਨੇ। ਜਿਮੁ ਜਲ ਬਿਖੈ ਬੁਦਬੁਦਾ ਹੋਇ। 

ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇਹਿਠਿ ਇਮ ਜੋਇ' ॥੭॥ ਪੱਤਰ ਪੁਰਾਤਨ ਤਰ ਕੇ ਗਿਰੈ' । 

ਬਹੁਰ ਨ ਜੁਰੈਂ ਨਏ ਲਗ ਪਰੈਂ।ਤਬਾਂ ਸਰੀਰ ਜਰਜਰੀ ਹੋਇ।ਮਰਤਿ ਨ ਏ 

ਉਪਜਹਿ ਜਗ ਜੋਇ ॥੮॥ ਜਗਤ ਅਨਾਦਿ ਕਾਲ ਕੋ ਐਸੇ। ਚਲਯੋ ਆਇ 

ਜਿਹ ਪਾਰ ਨ ਕੈਸੇ। ਅਥਿ ਤੁਮ ਸਭਿ ਨੇ ਮੋਹਿ ਪਿਛਾਰੀ । ਕਰਹੁ ਨ ਸ਼ੋਕ 

ਮੋਹ ਕੋ ਟਾਰੀ॥੯॥ ਮੰਗਲ ਨਾਨਾ ਭਾਂਤਿ ਕਰੀਜੈ।ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਪਠਹੁ 
ਸੁਨੀਜੈਂ।ਦੋਨਹੁ ਪੁੱਤ ਆਇ ਤਿਸ ਕਾਲ॥ ਪਰੇ ਚਰਨ ਅਰਬਿੰਦ ਕ੍ਰਿਘਾਲਾ 
॥੧੦॥੪ਦਯਾਧਾਰਿ ਬਿਵਹਾਰ ਬਤਾਵਹ।ਜਿਮਿ ਪੀਛੇ ਹਮ ਕਰਹਿੰ,ਜਨਾਵਹੁ 

(ਜਗਤ ਰੀਤਿ 'ਅਰੁ ਕੁਲ ਆਚਾਰ ਜੈਸੇ ਆਯੋ ਹੋਤਿ[ ਅਗਾਰ”॥੧੧॥ 

ਸੁਨਿ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਕ ਉਚਾਗੇ “ਜਗ ਅਰ ਕੁਲ ਕੇ ਜਿਤਿਕ ਅਚਾਰੇ। 

ਹਮਰੇ ਹੈਤ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਨ।ਕੀਰਤਿ ਪਠਿ ਸੁਨਿ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨਾ॥੧੨॥ 

ਕਰਹੁ ਅਨੰਦ ਮੰਗਲਾ ਚਾਰਾ । ਦੇਹੁ ਸਰੀਰ ਅਗਨਿ ਸਸਕਾਰਾ;ੰ । ਪੁਨ 

ਪੁੱਤ੍ਨ ਕੋ ਸੈਗਤਿ ਸਾਥ। ਕਹਿ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰ ਗਹਾਯੋ ਹਾਬ॥੧੩॥ਸਭਿਹਿਨਿ 
ਕੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੜ੍ਹਾਯੋ । “ਇਹ ਮੈਂ ਅਪਨੇ ਥਾਨ ਬਿਠਾਯੋ। ਮੋ ਮਹਿ ਇਸ 

੮ 

ਮਹਿੰ ਭੇਦ ਨ ਜਾਨੋਜੋ ਜਾਨੈਲਹਿ ਖੇਦ ਮਹਾਨੋ॥੧੪॥ਭੁਗਤਿਮੁਕਤਿਸਭਿ 

੧ਇਹ ਕਰਕੇ ( ਉਹ ਸੇਲ ਮਾਨੋ ) ਜਲ ਨਾਲ ਧੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।₹ਊਹ ( ਸੁਖ )। "ਵਾਂਗੂ ਹੈ । 

ਅੱਤ । “ਦੇਖ ! (ਅ) ਦੇਖੀਦਾ ਹੈ । #ਕਰਤੱਵਯ । “ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਂਗੇ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ । 

#ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਪੁਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹਨ ਤੇ “ਆਪਾ 

ਹਨ: ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਗਜਾਨੀ ਕਹਿਣਾ ਨੀਵੀਂ ਉਪਮਾ ਹੈ, ਗਗਾਨ ਤਾਂ` ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੂਕਾਸ਼ 

ਘਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਵਿ ਜੀ ਦੀ ਮੁਰਾਦ 'ਪੂਰਨ? ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੈ,ਕਿਉਂ ਕਿ ਓਹ ਸਭ ਬਿਧ ਪੂਰਨ 

ਰਨ, “ਆਪ? ਹਨ । 1੫੧=ਹੁਤੋ । 

3ਇਹ ਵਾਕ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਗੁਰ ਮਿਰਯਾਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰ ਮਿਰ੍ਯਾਦਾ 

ਦ। ਮੁੱਢ ਹੈ । ਰ੍ 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੪੩੨) ਰਾਸਿ ੧। ਅੰਸੂ ੨੮, 

ਇਨ ਕੇ ਹਾਥ। ਜੋ ਸੇਵਹਿ ਹੋਵੈ ਸੁਖ ਸਾਬਿ। ਸ਼ਰਨ ਪਰੈ ਸੋਊ ਜਗ ਤੇਰੈ। 
ਹੋਇ ਦੁਖੀ ਦੋਹ ਜੁ ਉਰ ਧਰੈ॥੧੫॥ਇਰਖਾ ਕਰੈ ਸਰੈ ਨਹਿੰ ਕਾਗਉਲਟੋ 
ਅਪਨੇ ਲੈਹਿ ਬਿਗਾਰ। ਇਮ ਕਹਿ ਲੀਨਿ ਹਕਾਰਿ ਜੁਲਾਹੇ । ਤਤਛਿਨ 
ਆਏ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਹੇ॥੧੬॥ ਤਿਨ ਸੋਂ ਕਹਯੋ“ਤਜਹੁ ਇਹ ਗ੍ਾਮਾਂ। ਅਪਰ 
ਬਾਨ ਕੀਜਹਿ ਨਿਜ ਧਾਮ । ਕੀਲਾ ਅਮਰ ਚਰਨ ਲਗ ਗਿਰਜੋ । ਸੋ ਤਰੁ 
ਹੋਇ ਭਯੋ ਅਬਿ ਹਰਯੋ॥੧੭॥ ਤਿਸ ਕੋ ਢਿਗ ਸਸਕਾਰ ਹਮਾਰੋ । ਮੰਦਰ 
ਸੁੰਦਰ ਬਨਹਿ ਉਦਾਰੋਨਹੀਂ ਬਿਦਾਰੂ ਸਕਹਿ ਤਿਸ ਕੋਉ।ਰਹਿ ਚਿਰਕਾਲ 
ਬਿਰਹਿ ਤਰੁ ਸੋਊ” ॥੧੮॥ ਦਰਬ ਬਿਰਿੰਦ ਤਬਿ ਦਿਯੋ ਕੁਵਿੰਦਹ। “ਕਰਹੁ 
ਅਪਰ ਬਲ ਸਦਨਬਿਲੰਦਹਗਿਜੇ ਕਰਿ ਇਹਾਂ ਬਸਹੁ ਕਬਿ ਆਇ।ਨਹਿੰਨ 
ਬਚੋ ਸਗਰੇ ਮਰਿ ਜਾਇ ॥੧੯॥ ਸੋ ਇਹ ਥਾਨ] ਹਮਾਰਾ ਭਯੋ । ਤਿਸ ਕੌ 
ਮੋਲ ਤੁਮੈਂ ਦੈ ਦਯੋ” । ਸੁਨਿ ਕੁਵਿੰਦ ਧਰਿ ਤ੍ਰਾਸਬਿਲੋਦ । ਲਯੋ ਦਰਬ ਜੋ 
ਦੀਨਸਿ ਬ੍ਰਿੰਦ੧੨੦॥ਪੁਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰ ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਏਤਨ ਸਿਸਕਾਰਨ 
ਕੋ ਸਮੁਝਾਏ। ਹਿੰ ਕਰੀਰ ਹੋਵੇ ਤਰ ਹਰੋ । ਤਿਸਕੇ ਨਿਕਟ ਥਾਂਨ ਮਮ 
ਕਰੋ॥੨੧॥ਮੁਖ ਪ੍ਰਸੈਨ ਇਮਿ ਕਹਿ ਸਭਿ ਕਾਂਹੂ। ਖਿਰਨੋ ਕਮਲ ਜਨੁ ਜਲ 
ਕੇ ਮਾਂਹੂ। ਅਤਿਸ਼ੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਛਬਿ ਬਾਢੀ। ਲਾਲੀ ਅਰਣੋਦਯਾਂ ਸਮ 

॥੨੨॥ ਕਮਲ ਪੱਤ੍ਰ ਸਮ ਬਿਕਸੇ ਲੋਚਨ। ਦੇਖਤਿ ਸਭਿ ਦਿਸ਼ ਸੋਚ 
ਬਿਮੋਚਨ।ਮੁਸਕਾਵਤਿ ਬੋਲਤਿ ਮਨ ਭਾਵਤਿ।ਸਿਖ ਸਭਿ ਪਿਖਿ ਕਰਿਬਲਿ 
ਬਲਿ ਜਾਵਤਿ॥੨੩॥ਨਿਜ ਅਨੰਦ ਮਹਿ ਮਗਨ ਬਿਲੌਦੇ।ਧਾਰਨ ਤਕਾਗਨ _ 
ਦੇਹਿ ਸੁਛੈਦੇ” । ਕਿਪਾਦ੍੍ਿਸ਼ਟਿ ਸੋਂ ਸਭਿ ਦਿਸ਼ਿ ਦੇਖਾ । ਦੀਨਸਿ ਦਰਸ਼ਨ 
ਅਨੰਦ ਵਿਸ਼ੇਖ਼॥੨੪॥ਪੁਨ ਸਭਿ ਕੇ ਦੇਖਤਿ ਤਤਕਾਲ/ਪੌਵ ਗਏ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ 
ਕ੍ਰਿਪਾਲ । ਉਪਰ ਬਿਸਦ ਬਸਤ੍ਰ ਕੌ ਲੀਨਾ । ਪਰਮ ਧਾਮ ਪ੍ਰਸਥਾਨੋ ਕੀਨਾ 
॥੨॥ ਤਿਹ ਛਿਨਿ ਬਿਧਿ" ਸ਼ੋਕਰ“ ਚਲਿ ਆਏ। “ਸਾਧ ਸਾਧ ਮੁਖ ਬਾਕ 
ਅਲਾਏ-'ਗੁਰ ਆਸ਼ੇ” ਕੋ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਬਡ ਕਰਯੋਅਜਰ ਜਰੂਨ ਨਿਸ਼ਚੈ ਉਰ 
ਧਰਜੋ ॥੨੬॥ ਅਪਨੀ ਚਾਹਨਿ ਹਿਤ ਬਡਿਆਈ । ਕਰਾਂਮਾਤ ਨਹਿੰ ਰੈਚੁ 
"ਉਹ ਹੁਣ ਹਰਾ ਹੋ ਆਇਆ ਹੈ, ਝ੍ਰਿੰਛ ਬਣ ਜਏਗ!। “ਜੁਲਾਹੇ ਨੂੰ । ₹ਸੂਰਜ ਉਦਯ ਦੀ 
ਲਾਲੀ । "ਦੇਹ ਦਾ ਧਾਰਨਾ ਯਾ ਤਿਆਂਗਣਾ ਆਪ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਵਿਚ ਹੈ। “ਬ੍ਰਹਮਾ । #ਸ਼ਿਵ 
ਜੀ । “ਭਾਵ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਨੂੰ । ਵਪ£=ਠਾਮ । 

7ਪ:-ਸੇ ਇਸਬਾਨ ।. __ ਤੰਇਹ ਪੂਮੈਗ ਮਹਿਮਾਂ ਪੂਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੪੩੩ ) ਰਾਸਿ ੧। ਅੰਨੂ ੨੮, 
ਦਿਖਾਈ/ਉਰਗੈਤੀਰ ਧੀਰ ਬੁਧਿਵੈਤਾ । ਅਚਲ ਮੇਰੁ ਸਮ ਨਹੀਂ ਚਲੌਤ£ 
॥੨੭॥ਅਪਰ ਦੇਵ ਇੰਦ੍ਰਾਦਿਕ ਆਏ। ਮੰਗਲ ਕਰਿ“ਜੈ? ਸ਼ਬਦ ਸੁਨਾਏ । 
ਗੋਰਖ ਆਦਿ ਸਿੱਧ ਸਮੁਦਾਈ।ਆਇ ਸਭਿਨਿ ਕੀਨਸਿ ਬਡਿਆਈ॥੨੮ 
॥ਜੈ ਜੈ ਕਾਰ” ਸੁਰਗ ਮਹਿੰ ਭਯੋ । ਅਤਿ ਉਤਸਾਹ ਦੇਵਤਨਿ ਕਯੋ/ਪੈਨ 
ਪੈਨ ਸਤਿਗੁਰੂ”ਬਖਾਨੈਂ।ਅਇ ਅਗਾਉ ਆਦਰ ਠਾਨੈਂ॥੨੯॥ ਕਲਪ ਬ੍ਰਿੱਛ 
ਫੂਲਨ ਕੀ ਮਾਲਾ । ਪਹਿਰਾਵਹਿੰ ਗੁਰ ਗਰੇ ਬਿਸਾਲਾਪੁਸ਼ਪਾਂਜਲ` ਛੋਟਤਿ 
ਬਰਖਾਵੈਂ।ਬਡ ਸੁਗੈਧਿ ਚੇਦਨ ਚਰਚਾਵੈਂ ॥੩੦॥ ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਅਰਪਹਿੰ 
ਅਰ ਗਾਵੈਂ।ਦੇਵਬਧੁ ਨਚਤਿ ਹਰਿਖਾਵੇਂਗੁਰ ਆਗਵਨ ਸੁਰਗ ਉਤਸਾਹੂ। 
ਕਹਿ ਲਗ ਕਹੋਂ ਜੂ ਭਯੋ ਉਮਾਹੂ॥੩੧॥ਦਤ'ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰ ਸਿੱਖਯ ਜੇ ਸਾਰੇ। 
ਆਇਸੁ ਤੇ ਉਰ ਸ਼ੋਕ ਨਿਵਾਰੇਸਭਿ ਮਿਲ ਕਰਹਿ ਕੀਰਤਨ ਚਾਰ। ਉਚੇ 
'ਉਚਰਹਿ ਜੈ ਜੈ ਕਾਰ ॥੩੨॥ ਪੁਨ ਬਿਬਾਨ ਨੀਕੋਂ ਬਨਵਾਇਵ । ਮਾਲ 
ਬਿਸਾਲ ਪੁਸ਼ਪ ਲਰਕਾਇਵਾ” । ਸੂੰਦਰ ਬਸਤ੍ਰ ਲਾਇ ਦਿਸ਼ ਚਾਰ । ਮਿਲਿ 
ਬਹੁਤਨਿ ਸ਼ੁਭ ਰੀਤਿ ਸੁਧਾਰਿ ॥੩੩॥ ਸਤਿਗੁਰ ਤਨ ਕਰਿਵਾਇ ਸ਼ਨਾਨ । 
ਬਰ ਅੰਬਰ" ਊਪਰ ਕੋ ਤਾਨ।ਬੀਚ ਬਿਬਾਨ ਬਹੁਰ ਪੌਵਾਏ। ਬੁੱਢੇ ਆਦਿ ਸੁ 
ਲੀਨਿ ਉਠਾਏ॥੩੪॥ਜਹਾਂ ਜੁਲਾਹਨਿ ਸਦਨ ਸਬਾਨ। ਚਿਖਾਂ ਰਚੀ ਤਹਿ 
ਰੁਢਿਭ ਮਹਾਂਨ । ਚੋਦਨ ਬ੍ਰਿੰਦ ਧਰਯੋ ਤਿਸ ਬੀਚ । ਤਿਲ ਘ੍ਰਿਤ ਅਆਜਿਕ 
ਆਨਿ ਤਿਹ ਸੀਂਚ।੩੫॥ਸਤਿਗੁਰ ਤਨ ਉਪਰ ਪੌਢਾਇ। ਦਾਸੂ ਦੀਨਸਿ 
ਅਗਨਿ ਲਗਾਇ।ਸੱਤਿਨਾਮ ਕੋ ਸਿਮਰਨ ਕਕਰੈਂ' । ਹੋਤਿ-ਕੀਰੜਨ ਸ਼ੋਕਹਿੰ 
ਹਰੈਂ॥੩੬॥ਭਲੀ ਰੀਤਿ ਸਸਕਾਰਣਿ ਕਰੇ।ਨਮੋ ਠਾਨਿ ਧਰ ਪਰ ਸਿਰ ਧਰੇ। 
ਮੰਗਲ ਕਰਤਿ ਰਹੇ ਸਮੁਦਾਇ।ਗੁਰ ਆਇਸੁ ਤੋ ਸ਼ੋਕ ਨਸਾਇ॥੩੭ਬੈਣੇ 
ਬਹੁਰ ਸੁ ਭੇਰਨਿ ਜਾਇ । ਕਹਹਿਂ ਸੁਨਹਿੰ ਗੁਰ ਜਸੁ ਸਮੁਦਾਇ । “ਸਾਗਰ 
ਸਮ ਗੈਭੀਰ ਮਹਾਂਨੋ।ਰਿਦੇਅਚਲ ਮੇਰੂ ਸਮਠਾਨੇ॥੩੮॥ਅਜਰਜਰਨ ਜਿਨ 
ਕੋਰ ਸਮਾਨ।ਭਯੋ ਨ ਭੂਤ ਭਵਿੱਖਕ ਜਹਾਨ।ਕ੍ਰਿਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਜਿਸੁ ਪਿਖਹਿ 
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੂਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਿਕਦਨ ਕਲੋਸ਼ੂ॥੩੯॥ਕਲੀ ਕਾਲ ਅੰਧੇਰ ਗੁਬਾਰ॥ 
ਡਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਪਕ ਉਜਿਆਰਾ/7ਪੈਨ ਧੈਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਰੂਪ ਜਿਨ ਕੀ 
ਮਹਿਮਾ ਮਹਾਂ ਅਨੂਪ॥੪੦॥ ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਗੁਨ ਕਹਿ ਸਿਮਰੈਤੇ। ਕੇੜਿਕ 
3ਸਾਦੇ । ₹ਫੁੱਠਨੰ ਦੇ ਬੁਕ । ਇਧਰ। ਲਣਕਾਈਆਂ 1 “ਸ਼ੁਹਣਾ ਕੱਪੜਾ ।#ਪਾਇਿਆ । ਦੀਵੇ 
ਦੈ ਉਜਾਲੇ (ਵਾਂ੨) । ਸਪ੪-ਕੀਨੋ। 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ ! (੧੪੩੪) ਫਾਸਿ ੧। ਅੰਸੂ ੨੮. 

ਇਿਲਜਥਿ ਕੀਲ ਬਿਤੈਅਨ ਪਿੱਠਮਿਸਣਾਣ ਕਿਸਾਲਬਬਰਰ ਦੇ 

ਸਭਿਨਿ ਤਿਸੁ ਕਾਲਾ ॥ ੪੧॥ ਜਹਿ ਕਹਿ ਤੇ ਸਿਖ ਸਾਧ ਹਕਾਰੇ । ਸਭਿ 

ਆਏ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦ੍ਰਾਗੇਸ਼੍ਹੀ ਗੁਰ ਅਮਰ ਆਪ ਬਿਚ ਥਿਗੇਬੀਚ ਰਸੋਈ 

ਕੇ ਸ਼ੁਭਕਰੇ॥੪੨॥ਸਭਿ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਿ ਤਕਾਂਰ ਅਹਾਰਾਅਪਰ ਸਿੱਖਕਮਿਲਿ 

ਪਾਕ ਸੁਧਾਰਾਂ" । ਬਹੁ ਪੰਕਤਿ ਇਕਸਾਰ ਬਿਠਾਈ । ਲਗੇ ਪਰੋਸਨ ਕੌ 

ਸਮੁਦਾਈ॥੪੩॥ਸ੍ਰਾਦ ਬਿਸਾਲ ਅਚਹਿ ਸਭਿ ਸੈਗਤਿ । ਬੈਠਿ ਬੈਠਿ ਕਰਿ 

ਅਪਨੀ ਪੰਗਤਿ(ਸਭਿ ਤਿ੍ਪਤੇ ਅਚਿ ਸ੍ਰਾਦ ਅਹਾਰਾ। ਕੀਨਸਿ ਇਨਿ ਗੁਰ 

ਪੁਰਬ ਉਦਾਰ॥੪9॥ਸ਼ਰੀ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿ ਕਰਿ। ਬੈਦਤਿ ਕਰ 
ਬੈਦਹਿੰ ਸਿਰ ਧਰ ਧਰਿ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੋ ਲੋਕਰਿ ਨਾਮਾਂ । ਕਰਿ ਅਰਦਾਸ 
ਸਰਬ ਅਭਿਰਾਮਾ।੪੫ਅਮਸਤਕ ਟੇਕਤਿ ਸੈਗਤਿ ਸਾਂਰੀ । ਕਰਿ ਉਤਸਾਹ 

ਮਿਲੀ ਤਿਸ ਬਾਰੀਂ। ਦਾਸੁ ਅਰ ਦਾੜੂ ਕੇ ਮਨ ਕੀ। ਲਖਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰ ਗੁਰੂ 

ਬਿਧਿ ਇਨ ਕੀ" ॥੪੬॥ ਹੋਵ ਨੰਮਿਰਿ ਪਦ ਪਰ ਕਰਿ ਨਮੋ । ਸੈਗਤਿ ਭਈ 
ਸੈਗ ਤਿਹ ਸਮੋ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਪੰਥ ਚਲਿ ਪਰੇ ਮੁਖ ਖਡੂਰ ਦਿਸ ਤਿਸ 

ਬਿਧਿ ਕਰੇ ॥੪੭॥ ਪਾਛਲ ਦਿਸ਼ਾ ਗਮਨਤੇ ਜਾਇੰ । ਇਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਹੁੰਚ 

ਤਿਸ ਬਾਇਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਕੋ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿ ਕੈਮਸਤਕ ਧਰਨੀ ਪਰਨਿਜ 
ਧਰਿਕੈ ॥੪੮॥ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਿ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਬੀਨ । ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦਿਸ਼ਾ ਮੁਖ 
ਕੀਨ । ਜਾਇ ਆਪੁਨੇ ਸਦਨ ਬਿਰਾਂਜੇ। ਗੁਰਤ/ ਗਾਦੀ ਪਰ ਸ਼ੁਭ ਸਾਜੇ ॥ 

੪੯॥ ਦੌਹਰਾ॥ ਸੋਲਹ ਸੈ ਸ਼ੈਮਤ ਹੁਤੋਂ ਨੌ ਉਪਰ” ਤਿਸ ਜਾਨ । ਚੇਤ ਸੁਦੀ 
ਤਿਬਿ ਚੌਥ ਤਬਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਪ੍ਰਸਬਾਨ'॥੫੦॥ਤ੍ਰ੍ਹਠ ਕੁਲ ਬਾਹਜਾਂ ਬਰਨ 

ਵੇਰੂ ਪਿਤਾ ਸੁਭਾਰ॥ਸਭਿਰਾਈ ਮਾਤਾਂ ਹੁਤੀ ਸਰੀ 'ਸੁਖ ਬਾਗ'॥੫੧॥ 

ਖੀਵੀ ਨਾਮ ਸੁ ਭਾਰਜਾ ਧਰਮ । ਦਾਸੁ ਦਾੜੂ ਪੁੱਤ ਦੁਇ 

ਮਹਾਂ ਸ਼ਕਤਿ ਜੁਤ ਥੀਵ॥੫੨॥ਮੈਮਤ ਦ੍ਰਾਦਸ਼ ਮਾਸ ਖਟ ਨੌ ਦਿਨ ਉਪਰ 

ਦੀਨ।ਗੁਰਤਾ ਗਾਦੀ ਪਰ ਬਿਰੇ ਅੰਗਦ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਬੀਨ॥੫੩॥ਪਠਹਿ ਸੁਨਹਿ 

ਢਿਤਿਹਾਸ ਕੋ ਆਸ਼ਾ ਪੂਰਨ ਹੋਇ। ਇਹ ਦੂਸਰ ਪੜਿਸ਼ਾਹ ਕੌ ਕਰਯੋ 

(ਰਜੋਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ । “ਉਸ ਵੇਲੇ/$ਭਾਵ ਦਾਸੂ ਦਾਤੂ ਦੀ । -੧੬੦੯,“ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ। 

#ਪੱਤਰੀ । “ਸੁਖ ਦੇ ਬਾਗ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ, ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿਵੇ" ਬਾਗ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਦਾਤਾ 

੧। (ਅ) ਬਾਗ=ਬਾਕ । ਵਾਕ=ਬਾਣੀ । ਸ਼ੂਖਦਾਈ ਬਾਣੀ ਵਾਲੇ ਭਾਵ ਦਾਤੇ । 



_ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂੜਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੪੩੫) ਚਾਸਿ ੧ । ਅੰਸੂ ੨੯. 

ਸੁਨਯੋ ਜਿਮ ਜੋਇ” ॥ ੫੪ ॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ ਹਿੰ“ਥੇ ਪੂਬਮ ਰਾਂਸੇ 'ਸ੍ਰੀ 
ਅੰਗਦ ਜੀ ਬੈਕੁੰਠ ਗਮਨਾ ਪੂਸੈਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਅਸ਼ਫਬਿੰਸਤੀ ਅੰਸੂ ॥ ੨੮॥ . 

੨੯. [ਸਹੀ ਗੁਰ ਅਮਰ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਦਾ ਆਰੰਭ, ਚੁਬਾਰਾ ਸਹਿਬ] । 
ਦੌਹਰਾ॥ ਅਬਿਨੈਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਅਮਰ ਕੀ ਕਥਾ ਕਹੋਂ' ਰਚਿ ਠਾਨਿ । ਸ਼੍ਰੋਤਾ 
ਸੁਠਹੁ ਪ੍ਰਸੈਨ ਹਰੈ ਦਿਹੁ ਸਿੱਖੀ ਮੁਝ ਦਾਨ ॥੧॥ ਪਾਧੜੀਛੈਦਮੈ ਸੁਨੀ ਜਿਤਕ 
ਸਿਖ ਮੁਖ ਦਵਾਰਅਰ ਲਿਖ਼ੀ ਪਠੀ ਜਹਿਂ ਕਹਿ ਉਦਾਗਸੋ ਸਭਿ ਬਨਾਇ 

ਛੈਦਨ ਮੜਾਰ । ਅਬਿ ਕਰਵ ਨਿਰੂਪਨ ਰੀਤਿ ਚਾਰੂ॥੨॥ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰ ਦਾਸ 
ਜਿਮ ਮਾਰਤੌਡ'।ਗਾਦੀ ਗੁਰੂਨਿ ਸਮੋਦਨ”ਅਖੰਡ।ਤਿਸ ਪਰ ਅਰੂਢ”ਥਿਤ 
ਹੋਇ ਆਪ। ਕੀਨਸਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਭਿ ਦਿਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ॥੩॥ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆਦਿ 
ਕਰਿਕੈ ਖਡੂਰ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਦੂਰ" । ਦੀਨਾਨਿਨਾਬਥ ਗੁਰਤਾਂ ਸੁ 
ਪਾਇ।ਹਇ ਅਨੰਦ ਮਗਨ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ੇ ਸੁ ਜਾਇ॥੪॥ ਇਕ ਹੁਤੋ ਸਦਨ ਪਰ 
ਸਦਨ ਚਾਰੁਸਤਿਸ ਪਰਅਰੂਢਿ ਦਿਯ ਦਰ ਕਿਵਾਰ'।ਨਿਕਸੇ ਨ ਵਹਿਯ 
ਨਹਿ ਕੋ ਬੁਲਾਇ।ਥਿਤ ਹੁਇ ਸਮਾਧਿ ਗੈਭੀਰ ਲਇ॥੫ਮਹ੍ਰੋ ਕਰਿ ਇਕੰਤ 
ਆਨੰਦ ਲੀਨਿ । ਜਬਿ ਮਹਦ ਜੋਤਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਬੀਨ । ਨਹਿੰ ਸਕਹਿ ਬੇਦ 
ਜਿਸਕੋ ਬਤਾਇ। ਮਨ ਗਿਰਾ ਜੁਗਤਿ ਜਿਹ ਨਹਿ ਲਖਾ” ॥ ੬॥ ਅਸ 
ਅਨੰਦ ਸਿੰਧ ਮਹਿ ਸਥਿਤ ਹੋਇ।ਜਿਸ ਏਕ ਬੂੰਦਲਹਿ ਜਗਤ ਜੋਇ।ਬ੍ਰਹ- 
ਮਾਦਿ ਅਪਰ ਚੀਟੀ ਪ੍ਰਯੋਤ। ਤਿਸ ਬਿਖੈ ਸਕਲ ਪਾਯਤਿ ਨ ਅੰਤਿ ॥੭॥ 
ਅਸ ਸੁਮਤਿਵੈਤ ਕਹੁ ਕੌਨ ਹੋਇ। ਤਿਸ ਕੋ ਬਿਥਾਰ ਕਰਿ ਕਹਹਿ ਜੋਇ। 
ਟਿਕ ਗੀ ਸਮਾਧਿ ਇਕਰਸ ਬਿਸਾਲ। ਨਹਿੰ ਸਕਹਿ ਤਜਾਗ ਪ੍ਰੇਮੀ ਰਸਾਲ 
॥੮॥ ਬਹੁ ਸਿੱਖਕ ਵਹਿਰ ਇਕਠੇ ਸੁ ਹੋਇ । ਚਿਤ ਚਹਤਿ ਦੇਖਿਬੇ ਦਰਸ 
ਸੋਇ।ਸੁਨਿ ਜਹਾਂ ਕਹਾਂ ਪੁਰ ਗ੍ਰਾਮ ਬੀਧਚਲਿ ਆਇ ਦੇਖਿਬੇ ਉਚਨੀਚ॥ 

੯॥ ਗਨ ਹੁਇ ਇਕੱਤ੍੍ ਕਰਤੇ ਬਿਚਾਰ।-ਗੁਰ ਦੇਹਿ ਦਰਸ ਤਿਮ ਕਰਹੁ 

ਵਾਰਿ'। ਇਨ ਕੋ ਨ ਬੈਠਿਓ ਬਨੈ ਐਸ । ਅਬਿ ਦੇਹਿ ਵਰਸ ਗੁਰੁ ਪ੍ਰਥਮੁ 
ਜੈਗ-॥੧੦॥ ਸਭਿ ਕਹਜੋ ਬ੍ਰਿੱਧ ਕੌ" “ਆਪੁ ਜਾਇ। ਸਿਖ ਸੈਗਤਾਨਿ ਸੁਧ 

੧ਜਿਵੇਂ' ਦੋ ਸੁਣਿਆੰ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । “ਸੂਰਜ । =ਗਾਂਦੀ ਰੂਪੀ ਰਬ । "ਚੜ੍ਹਕੇ । 

ਪਸਰ ਜੀ ਆਪ । ਘਰ ਤੇ ਸੁਹਣਾ ਘਰ ਭਾਵ ਚੁਬਾਰੇ ਤੋਂ ਹੈ। “ਤਖਤੇ ਬੇਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ । 

<ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਮੇਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ । <ਕੀੜੀ ਤਕ । "'ਤਰਕੀਬ । "ਸਾਰਿਆਂ 

ਨੇ ਬਾਂਝੇ ਬੁੱਢੇ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ । ਮਂਪ੪=-ਅਬ | 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੪੩੬) ਰਾਸਿ ੧। ਅੰ੧ ੨੯. 

ਦਿਹੁ ਪੁਚਾਇਹਿਤ ਦਰਸ ਆਨਿ ਇਕਠੀ ਬਿਲੈਵ।ਗਨ ਸਮ ਚਕੋਰਚਿਤ . 

ਚਹਤਿ ਜ਼ੋਦ”॥ ੧੧॥ ਸੁਨਿ ਕਹਜੋ ਬ੍ਰਿੱਧ “ਸਭਿ ਲਖਨ ਹਾਰ' । ਲੋਹਿੰ 

ਜਾਨਿ ਮਨ ਕੀ" ਬਿਨ ਉਚਾਰ । ਨਿਜ ਦਯਾਂ ਕਰਹਿ ਅਪੁਨੀ ਮਹਾਨ । 

ਤਬਿ ਦੇਹਿ ਦਰਸ ਸਭਿਹੂੰਨਿ ਆਨਿ॥੧੨॥ਸਨਿ ਰਹੇ ਠਟਿਕਕਹਿ ਸਕਿ 

ਨ ਕੋਇਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਚਾੰਹ ਚਿਤ ਚਗੁਨ ਹੋਇ। ਸਿਖ ਸਕਲ ਮਹਾਂ ਅਕ- 

ਲਾਇ ਭੂਰ।-ਕਬਿ ਦੇਹਿ ਦਰਸ਼ ਗੁਰ ਇੱਛ ਪੂਰ॥੧੩॥ ਜਿਮ ਸ੍ਰਾਂਤਿ ਬੂੰਦ 

ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਪਿਪਾਸ। ਚਕਵਾ ਨ ਚਾਹਿ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ । ਪਤਿਬ੍ਰਤਾ ਤਰੁਨਿ” 

ਪਤਿ ਕੋ ਬਿਓਗਜਿਮ ਮਹਾਂ ਕਸ਼ਟ ਤੇ ਚਹਿ ਸੇਜੋਗ-॥੧੪॥ ਦੌਹਰਾ॥ਨਹਿੰ 

ਕੋਊ ਜਥਿ ਕਹਿ ਸਕੈ ਕੀਨਸਿ ਅਪਰ ਉਪਾਇ/ਇਕ ਸੇਵਕ ਬੱਲੂ ਹੁਤੋ ਸੋ 

ਗੁਰ ਸੇਵ ਕਮਾਇ॥ ੧੫॥ ਸੈਯਾ ੬੮। ਬੱਲੂ ਤੇ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤਿ ਸਭਿ ਸੇਵਾ 

ਹੁਇ ਪ੍ਰਸੈਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰਵਾਇਪ੍ਰੇਮ ਜੁਗਤਿ ਸੋ ਨੀਕੇ ਕਰਤਾ ਸਨਮੁਖ 

ਖਰੋ ਰਹੈ ਹਿਤ ਲਾਇ । ਜਬਿ ਕੁਛ ਟਹਿਲ ਕਰਹਿ ਫੁਰਮਾਵਨਿ ਤਬਿ ਸੋ 

ਕਰਤਿ ਸੁਧਾਰਿ ਬਨਾਇ। ਨਾਂਹਿ ਤ ਠਾਂਵੋ ਰਹੈ ਅਗਾਰੀ,ਇਮਿ ਸਤਿਗੁਰ 

ਕੇ ਚਿਤ ਕੋ ਭਾਇ॥੧੬॥ਬਢੇ ਆਦਿ ਸਿੱਖਜ ਸਭਿ ਮਿਲਿਕੈ ਤਿਸ ਬੱਲੂ ਕੋ 

ਨਿਕਟਿ ਬੁਲਾਇਬਿਨੈ ਬਖਾਨੀ ਪ੍ਰੀਤ ਮਹਾਨੀ “ਇਹ ਸੈਗਤ ਬੈਠੀ ਸਮੁ- 

ਦਾਇ। ਸਭਿ ਚਾਹਤਿ ਹੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਪਤ ਦਿਵਸ ਇਨਿ ਦਿਏ 

ਬਿਤਾਇ। ਬਿਨ ਸੂਰਜ ਪੰਕਜ ਮੁਰਬਾਵਹਿੰ ਇਹ ਗਤਿ ਸਭਿ ਕੀ ਪਰੈ 

ਲਖਾਇ॥੧੭॥ਤਬਿ ਬੱਲੂ ਕਰ ਜੋਰ ਸਭਿਨਿ ਵਿਗਿ ਕਹਤਿ ਭਯੋ/ਮੈਂਤੁਮ 
ਅਨੁਸਾਰਿ । ਜਿਮ ਤੁਮ ਕਹਹੁ ਕਰਹੁੰ ਮੈਂ ਤਿਸ ਬਿਧਿ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤਿ 

ਹੋਇ ਉਵਾਰ। ਅਰਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰਨਿ ਪਰਉਪਕਾਰਨਿ ਇਸਤੇ ਨੀਕੀ ਔਰ ਨ 

ਕਾਰਮਸਭਿ ਕੋ ਲੇ ਨਿਜ ਮੈਗ ਗਯੋ ਦਰ ਖਰੇ ਕਰੇ ਤਹਿ ਬਿਨੈ ਉਚਾਰ॥ 

੧੮॥ਆਪ ਨਿਕਟ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਗਮਨਜੋ ਹਾਂਥਜੋਰਿ ਹੁਇ ਸਮੁਖਬਖਾਨਿ। 

“ਸਭਿ ਘਟਿ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੁ | ਵਹਿਰ ਖਰੀ ਸੈਗੰਤ ਹਿਤਵਾਨ/ਦਰ- 

ਸ਼ਨ ਕੋ ਅਭਿਲਾਖਤਿ ਉਰ ਮਹਿੰ ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਮਹਿੰ ਰਹਿ ਸਵਧਾਨ । ਤਰ 

ਸ਼ੁਸ਼ਕਤਿ ਜਲਕੋ ਜਿਮੁ ਕਾਂਖਤਿ" ਪਿਤ ਦੇਖਨਸੁਤਚਾਹਿ ਮਹਾਂਨ[॥੧੯॥ 

"(ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ) ਸਭ ਜਾਣਨਹਾਰ ਹਨ। “ਮਨ ਦੀ ਜਾਣ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਨ । ਬਠਠੰਬਰ । 

ਇਸਤਰੀ । “ਸ਼ਕਵ ਬ੍ਰਿੱਛ ਜਿਵੇ' ਜਲ ਨੂੰ ਲੋਚਦਾ ਹੈ । 

#ਂਪ;=ਸਭਿਹਿਨ ਨਿਹਾਰ । ਹਖਸ-ਤਿਮ ਦੇਖਨਿ ਕੀ ਚਾਹਿ ਮਹਨ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਂਪ ਸੂਰਜ। ( ੧੪੩੭) ਰਬੰਸ ੧। ਅੰਮੂ ੨੯. 

ਬਿਨੈ ਸੁਨੀ ਲਖਿ ਸਿੱਖਯਨ ਮਨਕੀ ਬੋਲੋ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਖ ਖਾਨ(ਤਨਹ 
ਚੋਦੋਵਾ ਸੁੰਦਰ ਉਪਰ ਫਰਸ਼ ਕਰਹੁ ਬੈਠਨਿ ਇਸਥਾਨਿ” । ਬੱਲ ਨੇ ਸਭਿ 

_ਕੀਨਸਿ ਤਾਰੀ ਜਯੋਂ ਜਕੋਂ' ਸ਼ਰੀਗਰ ਕੀਨਿ ਬਖਾਨਿਆਇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਪਰ 
ਤਬਿ ਬੈਠੇ ਭਗਤ' ਵਛਲ ਨਿਜ ਬਿਰਦ ਪਛਾਨ ।੨੦॥ ਚੱਕ੍ਵਰਤਿ ਨ੍ਿਪ 
ਪੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਹਿਰਹਿ ਤਥਾ ਤ੍ਰਿੱਤੀਓ ਰੂਪ ਸੁਹਾਇ । ਜਿਮਿ ਦਿਕ ਨਟ ਹੁਇ 
ਸਾਂਗ ਕਰੈ ਬਹੁ, ਬਦਲਹਿ ਬੇਖ ਜਗਤ ਦਿਖਰਾਇ । ਦੇਖਨਿਹਾਰ ਭਿੰਨ 
ਪਹਿਚਾਨਹਿ ਸਭਿ'ਕੀ ਮਤਿ ਕੌ ਦੇ ਬਿਰਮਾਇ' । ਢਿਗ ਵਰਤੀ” ਜੋ ਦਾਸ 

_ਭਾਂਹਿ ਕੋ ਲਖਹਿ ਸੁ-ਇਕ ਬਹੁ ਬੇਖਬਨਾਇ-॥੨੧॥ਤਿਮਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ 
ਸਿੱਖ ਸਮੀਪੀ ਸੋ ਜਾਨਹਿੰ-ਇਕ ਜੋਤਿ ਜਗੇਤਿ । ਅਪਰ ਸਰੀਰ ਧਰਨ 
ਸਮੁ ਬੇਖ-੭ਸ ਦਿ੍ੜ੍ਹ ਮਤਿ ਗਾਖਹਿੰਨਹੀਂ ਭੁਲੰਤਿ । ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ 
ਅਬਿ ਸੋ ਇਹ ਬੈਠੇ ਤਖਤ ਸੁਹਾਇ ਮਹੇਤ'। ਆਇਸੁ ਪਾਇ ਨਿਕਟ ਸਭਿ 
ਆਏ ਬੈਦਨ ਕਰਿ ਅਕੋਰ ਅਰਪੰਤਿ॥੨੨॥ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿ ਕਰਿ ਆਨੰਦ 
ਧਰਿ ਧਰਿ ਮਿਲਿ ਮਿਲਿ ਗੁਨ ਕਹਿ ਕਹਿ ਸਹਿ ਪ੍ਰੋਮਉਦਜੋ ਗਕਾਨ ਰਵਿ; 
ਹਰਿ ਅੱਗਯਾਨ ਤਮ ਪੁਰਹਹਿ ਕਾਮਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਛੇਮ” । ਬੁੱਢੇ ਆਦਿਕ 
ਸਿੱਖਰ ਸਕਲ ਜੇ ਰਿਦੇ ਸੁੱਧ ਤਪਤਕੋ ਜਿਮਿ ਹੇਮ'!ਨੌਮ੍ਰਿ ਹੋਇ ਕਰਿ ਬੈਠਿ 
_ਗਏ ਦਿਗ ਜਿਨ ਕੇ ਮਨ ਸਿੱਖੀ ਕਹੁ ਨੇਮ ।੨੩॥ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਹੋਨਿ 
ਲਗਯੋ ਤਬਿ ਕਰਹਿੰ ਰਬਾਬੀ ਰਾਗ ਅਲਾਪ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੌ ਦਰਬਾਰ ਲਗੜੋ 
ਖਿਥਿ ਸਿੱਖਯਨ ਕੈ ਮਨ ਆਨੰਦ ਥਾਘਸੁਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨਿਜ ਭਾਗਬੜੇਲਖਿ 
ਬਿਦਤਜੋ ਜਹਿ ਜਹਿੰ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਘ ਥਾਪ ਉਥਾਪਨ ਸਭਿ ਕੇ ਸੈਮੁਥ,ਪਾ੫ 
ਕਲਾਪ ਖਾਪਿ';ਹਰਿਜਾਪ॥੨੪॥ਵੋਹਰਾ॥ਗੁਰਤਾ ਗਾਦੀ ਪਰ ਬਿਰੇ ਤ੍ਰਿਤੀਓ 
ਰੂਪਾਂ ਨਵੀਨ । ਬੁੱਢੇ ਆਦਿਕ ਸਿੱਖਕ ਸਭਿ ਉਸਤਤਿ ਕਰਤਿ ਪ੍ਰਬੀਨ ॥ 
੩੫॥ ਤ੍ਿਤੰਗੀ ਛੰਦ ॥ ਕਲਿਜੁਗ ਨਰ ਤਾਰਨ, ਲਖਿ ਇਹ ਕਾਰਨ,ਤਨ ਕੌ 
ਧਾਰਨ ਕੀਨ ਪ੍ਰਤੋਂ !। ਸਿੱਖਨ ਹਿਤਕ/ਰੀ ਜਮ ਭੇ ਹਾਰੀ ਭਗਤਿ ਬਿਥਾਰੀ 
ਆਪ ਬਿਭੋਂ''। ਦਾਸਨ ਸੁਖਦਾਤਾ ਪੁਰਖ ਬਿਧਾਤਾ; ਅਨ ਭੋ ਰਾਤਾ ਰੂਪ 
"ਭਰਮਾ ਦੇਵੇ । “ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ । “ਲਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ, ਇਕੋ ̀ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੇਸ ਬਣਭ 
ਰਿਹ! ਹੈ । “ਹੋਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਧਾਰਨਾ ਵੇਸ (ਬਦਲਣ) ਵਾੜੂ ਹੈ । “ਪਰਧਾਨ, ਪੂਜਨੀਕ । ਝੰਗਜਾਨ 
ਪੀ ਸੂਰਜ ਚੜਿਆ ਤੇ ਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਅਗਜਾਨ ਹੂਪੀ ਅੰਧੇਰਾ । “ਕੁਸ਼ਲ, ਮੁਕਤੀ । ਦਤਪਾਏ 
ਨ ਵਾੜੂੰ ਸੁਧ ਰਿੰਦੇ ਵਾਲੋ । “ਨਾਸ਼ ਕਰਤਾ । ""ਵਿਆਪਕ ਨੇ [ਸੈਸ:, ਵਿਗੁ] । #ਪਾ:-ਗੁਰੂ। 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੪੩੮ ) ਰਸਿ ੧ । ਅੰ£ ੩6, 

ਬਿਰੇ'। ਜੇ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵਾ,ਅਲਖ ਅਤੇਵਾਸੁਰ ਨਰ ਸੇਵਾ ਦੇਵ ਹਰੇ'॥੨੬॥ 
ਕਲਿ ਕਲੁਖ ਨਿਕੌਦਨ”, ਜਗ ਗਰ ਬੋਦਨ, ਤਾਰਹੁ ਮੰਦਨ, ਕਰਿ 
ਕਰੁਨ” । ਸਭਿਹਿਨਿ ਕੇ ਸ੍ਰਾਮੀ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨਿਤਿ ਨਿਸ਼ਕਾਮੀ ਦੁਖ 
ਦਰਨ'1ਉਰਿ ਇਿੱਛਾਪੂਰਨਿ,ਸ਼ੱਤ੍ਨਂਚੂਰਨਿ,ਦਾਸਨਿ ਤੂਰਨਿ ਦੇਸਰਨਾ% 
ਜੈ ਜੈ ਗੁਰ ਅਮਹੈ, ਪਤਿ ਸਭਿ ਐਂਮਰੈ, ਸਦ ਅਜ ਅਮਦੰਂ, ਹਮ ਪਰਨਾਂ” 
॥ ੨੭ ॥ ਪਾਧੜੀ &੮॥ ਇਸ ਭਾਂਤਿ ਸਿੱਖ ਸਭਿ ਸਤੁਤਿ ਕੀਨ । “ਇਮ 
ਦੇਹ ਦਰਸ ਹਮ ਕੋ ਪ੍ਰਬੀਨ ॥ ਦਾਸਨ ਮੜਾਰ ਬੈਠਹੁ ਸਦੀਵ । ਸਭਿ ਕੌ 
ਅਲੰਬ ਅਬਿ ਆਪ ਬੀਵ॥੨੮॥ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਰੂਪ ਦੋਇ । ਪਰਲੋਕ 
ਜੁਮਨ ਬੈਕੁੰਠ ਸੋਇਗੁਰ ਭਏ ਆਪ ਤਿਨ ਕੇ ਸਥਾਨ।ਦਿਹੁ ਨਾਮ ਦਾਨ, 
ਭਾਰਹ ਜਹਾਨ॥੨੯॥ਸੁਨਿ ਬਿਨੌਸਭਿਨਿ ਤੇ ਉਚਿਤ ਜੋਇ।ਮੁਖ ਭਨਯੋ, 
ਭਲੋਂ ਇਹ ਰੀਤਿ ਹੋਇ” । ਸਿੱਖਰਨ ਮਬਾਰ ਹਮਰੋ ਨਿਵਾਸਚਿਤ ਚਹਹਿ 
ਸਦਾ ਪੂਰਹਿੰਂ ਸੁ ਆਸ॥੩੦॥ਗੁਰ ਸਿੱਖਯ ਪੈਨੁ ਬਡਭਾਗ। ਹੋਇ । ਤਿਨ ਕੌ 
ਮਿਲਾਪ ਸਭਿ ਬਿਘਨ ਖੋਇ) । ਕਰਿ ਬਚ ਬਿਲਾਸ ਬਹੁ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਗਪੁਨ 
ਉਠਤਿ ਭਏ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਉਦਾਰ॥੨੧॥ ਇਮਿ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਤਿ। 
ਪੁਨ ਆਇ ਸੈਗਤਾਂ ਬਹੁ ਨਿਕੇਤ।ਹਤਿ ਮੋਹ ਮਿਰਗ ਗੁਰ ਸ਼ੁਭਤਿ ਸਿੰਘ॥ 

` ਪਿਖ ਲਹਿ ਸ਼ੰਤੋਖ, ਸੈਤੋਖ ਸਿੰਘ" ॥੩੨॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ 
ਪ੍ਰਥਮ ਰਾਂਸੋ “ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰ' ਪ੍ਰਸੈਗ ਬਰਨਨ ਨਾਮ ਏਕੋਨਤ੍ਰਿੰਸਤੀ ਅੰਸੂ ॥ ੨੯॥ 

੩੦. [ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਮਰ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਨਿੱਤ ਬਿਵਹਾਰ ] ਰ੍ 
ਵੋਹਰਾ।ਸਪਤ ਦਿਵਸ ਪੀਛੇ ਪ੍ਰਕੂ ਠਹਿਰਾਇਵ ਬਿਵਹਾਗ। ਚਲਹਿ ਨਿਤ 
ਪ੍ਰਤਿ ਭਿਸੀ ਬਿਧਿ ਸੁਨਹੁ ਸੁ ਕਰਵ ਉਚਾਰ ॥੧॥ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਛ੮। ਜਾਮ ਨਿਸਾ 
ਬਾਕੀ ਰਹੈ, ਹੁਇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ । ਤਬਿ ਜਾਂਗਹਿੰ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਲਖਿ 
ਭਜਨ ਸੁਹੇਲਾ"।ਬੱਲ੍ਹ ਆਗਯਾ ਲੋਹਿ ਤਬ ਜਲ ਕੋ ਉਠਿ ਜਾਵੈ। ਸਲਿਤਾ 
“ਗਿਆਨ ( ਰੂਪੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ) ਵਿਚ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ( ਤੁਸੀਂ ) ਸਰੂਪ ਇਸਥਿਤ ਹੈ । ₹ਦੇਵਤਿਆਂ 
ਮਨੁੱਖਾਂ ਕਰ ਸੇਵਨ ਯੋਗ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹਰੀ । ਕਲਜੁਗ ਦੇ ਪਾਪ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ । “ਤਾਰੋ 
ਮੰਦਾ ਨੂੰ ਕਪ ਕਰਕੇ । “ਸਦਾ ਕਾਮਨਾ ਰਹਿਤ ਹੋ ਤੇ ਦੁਖਾਂ ਨੂੰ ਦਲਨ ਵਾਲੋ ਹੋ। #ਦਾਸਾਂ 
ਨੰ ਛੇਤ। ਆਸਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ । “ਜੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਜੀ ਆਪ ਸਫ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਸੁਆਮੀ, 
ਸਦਾ ਅਜੈ, ਮੇਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਸਾਡਾ ਆਸਗ ਹੋ । ਚੰਗਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗ: । €ਪੂਰਨ 
ਕਗੀੰਗੇ । "ਸ਼ੇਰ ਟੂਪ । "ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹ ਸੈਤੋਖ ਸਿੰਘ ਮੈਤੋਖ ਪਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 
੧੧੩ਜਨ ਦਾ ਸੂਹਾ (ਸਮਾਂ) । #ਪ=ਸੈਕਟ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ-ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੪੩੯) ਰਾਸਿ ੧ । ਅੰਸੂ ੩੦, ਰ੍ 

ਤੇ ਭਰਿ ਕਲਸ ਕੋ ਮੱਜਨ ਕਰਿਵਾਵੇ ॥੨॥ ਕੇਸਨਿ ਮਹਿੰ ਨਿਤਿ ਦਧੀ ਸੋਂ 
ਗੁਰ ਕਗਹਿ ਸਕਾਰੇ'।ਪਰਮ ਬ੍ਰੱਧ ਬਹ ਸੇਤ ਕਚ'ੈਂਕਰਸ਼ਮਸ਼ ਪਖਾਰੇਂ”। 

ਹੋਇ 
ਗੁਰ ਨਿਕਟ ਸੁਨਿ ਹੋਤ ਸੁਹੇਲਾ। ਜਿਨਕੇ ਸ਼ੁਭ ਬਡਿਭਾਗ ਹੈਂ ਪਹੁੰਚਹਿੰ 
ਤਿਸ ਕਾਲਗਜਿਮ ਸਮੂੰਦ ਕੀ ਬਾਲ" ਤੇ ਲਹਿ ਰਤਨ ਸੁਖਾਲ॥੭॥ ਇਸ 
ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰ ਨਿਕਟ ਤੇ ਸਦ ਗੁਨ" ਕੋ ਪਾਵੈਂ । ਜਨਮ 
ਕੇ ਇਨ ਮੂਲ ਮਿਟਾਵੈਂ।ਪਰਮ ਪ੍ਰੇਮ ਉਮਗਹਿ ਰਿਦੈ,ਸਿਮਰਹਿੰ ਸਤਿਨ 

,(ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ) ਸਵੇਰੇ । “ਚਿੱਦੇ ਕੇਸ । 5ਹੱਬਾ ਨਾਲ ਦ੍ਹਾ ਧੋਂਦੇ ਹਨ। “ਫਟਣਾ। -ੱਸ੍ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਨਕ` ਤੇ ਅੰਗਦ ਜੀ (ਵਾਤ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ (ਬੀ ਹੋਈ ਕਿ) (ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹੇ ਵਾਂਤੂ ਹੀ) ਸਾਹੇ ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾੰ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰਕੇ ਸੁਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ (ਅ) ਭਾਵ (ਰਬਾਬੀ) ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਵਭਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਕਿ ਕਿਵੇ" ਉਨਹਾਂ ਨੇ) ਲੋਗ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸੁਖ ਦੇਕੇ ਨਿਹਾਲ-ਕੀਤਾਂ । #(ਇਹ ਸੁਣਕੇ ਸ਼ਰਤ) ਪ੍ਰੇਮ ਲਾਲ (ਗੁਰਾਂ 
`) ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੂੰਹੋਂ ਧੈਨ ਧੈਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, (ਐਲ ਪਰੇਮ ਹੈ ਕਿ) ਪੁਲਕਾਵਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ 

ਬਾਣੀ ਗਦ ਗਏ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਪਕਾਰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ । ਪੁਲਕਛਲੀ=ਪੇੇਮ ਵਿਖੇ ਰੋਮ 
ਖੜੋਂ ਹੋਣੇ । “ਹੋਈ ਹੈ ਸੁਖੀ । ੯ਛੱਲ । €ਚੈਗੇ ਗੁਣ । "ਇਕ ਟਿਕਾਣੇ (ਭਾਵ ਸਰੂਪ ਵਿਚ) ਫਿਕਦੇ ਹਨ। #ਪ=ਬਹੂ ਸੇਤ ਹੈ' । 



ਪਵੱਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਲਹੈ ਪੁਨੋਤ' ਬਹੁ ਜਨ ਸ਼ਾਂਤਿ ਸਰੂਪਾ। ਪਰਮ 

_ਬ੍ਰਿੱਧ ਕਦ ਲਘੁ' ਜਿਨਹੁੰ ਗੁਰ ਤਿ੍ਤੀ ਅਨੂਪਾ ॥ ੯॥ ਹਲਤ ਪਲਤ 

ਕਰਤੇ ਸਵਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕੌ ਪਾਏ।=ਦਨ ਕਰਿ ਬੈਠਹਿੰ ਨਿਕਟ ਮਨ ਸੋਦ 

ਉਪਾਏ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੀ ਦਿਸ਼ ਰਿਦ' ਅਭਿਲਖਤਿ ਜੋਈ। ਸੁ ਪ੍ਰਸੈਨ ਤਿਸ 

ਲੀ ਨ ਅਖ ॥ ੧੨॥ ਸੁਮਗ ਬਤਾਇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਿ 
ਤਤਕਾਲ ਅਨੰਦੇ।ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਲਿਵ ਉਰ ਲੰਗਹਿ ਤਿਨ ਅਹੈ ਨਿਕੈਦੇ। 
ਜੋ ਅਰੰਥੀਯ ਪਦਾਰਬਨ' ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਆਵੇੈਂ।ਜਾਨਿ ਬਿਰਦ"ਨਿਜ ਦੇਤਿ 
ਹੈਂ ਖਰਚਤਿ ਹੀ ਭਾਵੈ॥੧੧॥ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜੁਤਿ' ਅਤਿ ਲਾਂਗੰਹ 
ਪਕਾਰੋਂਪਬੋਲਹਿੰ ਕਰੇਂ ਸਨੇਹ ਤਿਹ ਪਾਇਸਿ“ ਹਰਿ ਦਾ੍ਰੋ । ਸੁਤ ਬਿਤ ਕੀ 

ਚਿਤ ਕਾਮਨਾ ਕਰਿ? ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਗੈਪੁਰਨ ਹੋਇ ਸੁ ਤਿਨਹੁ ਕੀ;ਨਹਿੰ" 
ਬਢਾਵੈੱ"॥੧੨॥ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੱਧਯਾਨ' ਲੌ ਗੁਰ ਕਰਿ ਦਰਬਾਰਾਂ । 

'ਲੈਗਰ ਹੋਵਹਿ ਤਯਾਰ ਤਬਿ ਸਭਿਹੂੰਨ ਅਹਾਰਾ। ਨਿਕਟ ਆਇ ਜਬਿ 
'ਲਾਂਗਰੀ ਭਾਖਹਿ ਅਰਦਾਸਮਸੁਨਿ ਸਰੀਸਤਿਗੁਰ ਤਬ ਉਠਹਿੰ ਸੰਗਸੈਗਤਿ 

__ਵਾਸ॥੧੩॥ਚਰਨ ਪਖਾਰਹਿੰ ਬਾਰਿ” ਸੋਂ ਸੇਵਕ ਹਰਖਾਵੈਂ। ਸਿਖ ਸੈਗਤਿ 
ਸਭਿ ਮੈਗ ਲੋ ਚੌਂਕੇ ਮਹਿ ਆਵੈਂ । ਆਸ਼੍ਮ ਬਰਨ ਬਿਚਾਰ ਨਹਿ ਇਕ 
'ਪੰਕਤਿ ਬੈਸੇਂ । ਸੁੰਦਰ ਬਿਸਦ ਮਰਾਲ'' ਸਭਿ ਇਕਸਮ ਹ੍ਹੋ ਜੈਸੇ ॥ ₹੪॥ 

_ ਸਿੱਖੜਨ ਮਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ੁਭਤਿ ਬੈਠੇ ਤਿਸ ਕਾਲ।ਮਨਹੁ ਮੁਨਿਨਿ ਮਹਿੰ 
ਬਨ ਬਿਖੈ ਰਘੁਬੀਰ” ਕ੍ਰਿਪਾਲਾ । ਲਵਨ ਬਿਨਾ ਹੁਇ ਓਗਰਾ”"ਸਤਿਗੁਰ 
ਜੋਂ ਖਾਵੈਂ।ਅਲਪ ਅਚਹਿੰ;ਰਹਿੰ ਛੁਧਾ ਜੁਤ,ਨਹਿੰ ਉਦਰ ਭਰਾਵੈ"॥੧੫॥ 
ਅਪਰ ਸਰਬ ਰੀ ਸੈਗਤਾਂ ਬਹੁ ਸ੍ਰਾਦ ਅਹਾਰ। ਭਾਂਤਿ ਭਾਂਤਿ ਕੇ ਅਚਤਿਹੈ' 
ਸੁਖ ਲਹਤਿ ਉਦਾਰ।ਇਕ ਪੰਕਤਿ ਅਚਕਰਿ ਉਠਹਿੰ ਭੇਦਨ ਜਹਿੰਦੂਵਾ। 
ਆਪ ਆਪਨੇ ਬਾਨ ਮਹਿ ਪੁਨ ਪਟੁੰਚਨ ਹੂਵਾ॥੧੬॥ ਦਿਨ ਕੇ ਝੌਬੇ ਭਾਂਗ 

੧0ਵਿੰਤੁ। ਹਧਰਾ। 3ਪਦਾਰ਼ਬੀ ਦੇ ਲੋੜਵੇਦ। "ਧਰਮ । “ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਵਾਲਾ । ੬ਪ੍ਰਾਪਤ 

ਕਰ! ਦੇਦੇ ਹਨ । “ਪੁੱਤ ਤੇ ਦੈਲਤ ਦੀ ਕਾਮਨਾਂ ਚਿੱਤ ਧਾਰਕੇ ਜੋ। ਭਾਵ ਗੁਟੁ ਜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਨਾਲ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ । ੯ਦੁਪਹਿਰ । "ਪਾਣੀ । ""ਉੱਜਲ ਦੌਸ । ੧੨ਰਾਮਦੇਦ੍ਰ੍ 

ਜੀ। "5ਦਲੀਆਂ, ਕਣਕ ਦਾ ਯਾਂ ਜਵਾੰ ਦਾ । (ਮੌਪ੍ਦਾਈ) । (ਅ) ਚਾਵਨਨੰ ਦੀ ਗਾਹੜੀ ਪਿੱਛ; 

(ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਸ਼॥(ਝ) ਖਿਚੜੀ (ਹਿੰਦੀ) “ਲੂਣ ਇਨ£ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਉਹ ਸ਼ੈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਜਿਸਵਿਚ 

ਲੂਣ ਜ਼ਰੁਰੀ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇਂ । ਓਗਰਾ ਦਾ ਅਰਥ ਓਗਲ ਨਹੀਂ ਜੋ ਦੜਊ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਹੈ,ਇਹ 

ਦੂਜ਼ਪਚ ਅੰਨ ਹੈ।'ਪੇਟ ਭਰਕੇ ਨਹੀਂ (ਖਏ)। #ਂਪਸ-ਰੰਤਿ ਜ਼ੁਤਿ ਲਾਗੇ ਪਨਾਰੋ । ? ਪ:-ਮਨ। 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੪੪੧) ਰਾਸਿ ੧। ਅੰਸੂ ੩੦. 
ਮਹਿੰ ਪੁਨ ਬੈਠਹਿੰ ਸ੍ਹਾਮੀ। ਇਕ ਪੰਡਿਤਕੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਖਿ ਗਰ ਅੰਤਰਯਾਮੀ। 

ਕੇ ਮਨ ਮੈਂ ਕਾਮਨਾ=ਮੈਂ ਕਥਾ ਸੁਨਾਵੋ'। ਕਰੌ' ਭਲਾ ਮੈਂ ਆਪਨੋ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਿਾਵੋਂ-॥੧੭॥ਤਿਸ ਕੇ ਉਰ ਕੀ ਜਾਨਿਕੇ ਗੁਰ ਕਥਾ ਕਰਾਂਈ। 
ਦਿ ਕੇਸ਼ੋ ਗੋਪਾਲ ਕਹਿ ਬਿੱਦਯਾ ਨਿਪੁਨਾਈ' । ਆਵੈ ਚੌਥੇ ਜਾਮ ਦਿਨ 
ਇਤਿਹਾਸ ਪ੍ਕਾਸ਼ੈਸੁਨੈ' ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੈਠਿ ਕਰਿ ਸੈਗਤਿ ਇਕ ਪਾਸੈਂ॥੨੮॥ 
ਬਹੁਰ ਰਬਾਬੀ ਆਇ ਕਰਿ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਨਾਵੈਂ । ਰਾਗ ਰਾਗਨੀ ਧੁਨਿ 
ਸਹਤ ਸੁੰਦਰ ਬਿਧਿ ਗਾਵੈਂ।ਕਥਾਕੀਰਤਨਿ ਕਰਤਿ ਹੀ ਨਿਸ ਜਾਮਬਿਤਾਵੈਂ। 
ਸਿਮਰਨ ਹੁਇ ਸਤਿਨਾਮ ਕੋ ਇਕ ਚਿਤ ਲਿਵਲਾਵੇਂ ॥ ੧੯ ॥ ਪੁਨਿ 
ਸੁਪਤਨ ਹਿਤ ਸੇਜ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਰਾਜੈਂ । ਇਸ ਬਿਧਿ ਕੌ ਵਿਵਹਾਰ 
ਨਿਤਿ ਜਿਨ ਪਿਖਿ ਅਘ ਭਾਜੈਂ।ਅਪਰ ਨੇਮ ਐਸੋਕਰਜੋ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਸੁਜਾਨ। 
ਸੇਤ ਬਸਤ੍ਰ ਤਨ ਪਰ ਧਰੈ' ਨਿਤਿ ਬਿਮਲ ਮਹਾਂਨਾ ॥੨੦॥ਅਪਰ ਬਸਤ੍ਰ 
ਨਹਿੰ ਵਿਗ ਰਖਹਿ ਜਬ ਦੂਸਰ ਲੋਈ।ਪੂਰਬ ਉਪਰ ਹੋਇ ਜੋ ਕਿਸਿ ਰੈਕਹਿ 
ਦੇਈਂ।“ਦਤਿਯ ਰਹਹਿ ਨਹਿੰ ਸਦਨ ਮੈਂ” ਐਸੇ ਕਹਿ ਦੀਨਾ। ਥੈਬੇ ਹੇਤ ਜੁ 
ਅੰਨ ਹੁਇ ਨਿਤਿ ਆਇ ਨਵੀਨ॥੨੧॥ਜਿਤਿਕ ਦੇਗ ਮਹਿੰ ਲਗਹਿ ਤਥਿ 
ਸੋ ਸਰਬ ਪਕਾਵੈਂ।ਸਿਖ ਸੇਗਤਿ ਗਨ ਰੋਕ” ਜੇ ਮਨ ਭਾਵਤਿ ਖਾਵੈਹਬਚਹਿ 
ਸ਼ੇਖ਼ ਸੋ ਨਹਿੰ ਰਖਹਿੰ ਦੇਵਹਿੰ ਕਿਸੁ ਤਾਈਂ । ਕਿਥੋਂ ਪੁਰੀ ਮਹਿ ਪਸ਼ੂ ਗਨ 
ਤਿਨ ਸਕਲ ਖੁਲਾਈ' ॥੨੨॥ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹਿਤ ਨਹਿ ਰਹਹਿ, ਇਕ 
ਮਨੂਜ ਅਹਾਰਾ। ਆਇ ਵਹਿਰ ਤੇ ਦੇਗ਼ ਹੁਇ,ਇਮ ਨੇਮ ਸੁਧਾਰ।/ਅਪਰ 

' ਵਸਤ ਗਿਨਤੀ ਕਹਾਂ ਜਲ ਕਲਸਨਿ ਮਾਂਹੀ। ਸਭਿ ਗਿਰਾਇ ਛੁਛੇ ਧਰਹਿ 
ਰਾਖਹਿੰ ਕੁਛ ਨਾਂਹੀ॥੨੩॥ ਜਿਮਿ ਬਿਹੌਗ ਦਰਵੇਸ਼ਾਹ੍ਹੈ ਸੈਚੈ ਨ ਕਰੈ ਹੈਂ । 
ਨਿਤਿ ਨਵੀਨ ਲੇ ਕਰਿ ਅਚਹਿਂ, ਈਸ਼ੁਰ ਤਿਨਿ ਦੋਹੇ । ਘਰ ਮਹਿ ਰਹੈ ਨ 
ਅੰਨ ਧਨ, ਨਹਿ ਬਸਤ੍ਰ ਬਧੀਕਾਂ। ਕਰਜੋ ਨੇਮ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਐਸੀ ਬਿਧਿ 
ਨੀਕ॥੨੪॥ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਖ ਮੁਖ ਜਪਹਿ,ਜਥਿ ਮਿਲਹਿ ਸੁ ਦੋਈ। “ਪੈਰੀ 
ਪਵਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ” ਆਪਸ ਮਹਿ ਹੋਈ । ਜੁਤਿ ਸਨੋਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਹਿੰ, 
ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵੈਨਈ ਰੀਤਿ ਗੁਰ ਸਦਨ ਕੀ ਪਿਖਿ ਜਗਤ ਰਿਸਾਵੇ॥ 
"ਵਿੱਦਜਾ ਵਿਚ ਪੂਬੀਨ । “ਕਿਸੇ ਕੈਗਾਲ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ । ₹ਸਾਰੇ ਗ਼ਰੀਬ । ਇਕ ਮਨੁਖ ਦੇ 
ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਬੀ ਅਹਾਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲਈ ਨਹੀ” ਰਖਦੇ ਸਨ । '“ਘੜਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ । ੬ਪੰਛੀ 
ਤੋਂ ਵਕੀਰ । “ਵਾਧੂ । %&੪=ਹੂਇ ਮੈਗਤ ਪੀ | 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪਰਤਾਪ ਸ਼ੂਰਜ । ( ੧੪੪੨ ) ਤਾਸਿ ੧। ਅੰਜੂ ੩੧. 

੨੫ਨਿੰਦਹਿੰ ਖਲ ਬਿੰਦਹਿ ਨਹੀਂ"-ਇਹ ਮਗ ਨਿਰਬਾਨਾ। ਕਲਿ ਮਹਿ 

ਭਗਤਿ ਸੁ ਮੁਕਤਿਦਾ ਧਰਮ ਨ ਕੋ ਆਨ!-। ਪੁਨ ਸਤਿਗੁਰ ਇਮਿ ਨੋਮ 

ਕਿਯ ਚਹੁ ਬਰਨ ਮੜਾਂਰ। “ਆਸ਼ਰਮ ਧਾਰੀ ਹੋਇ” ਕੋ ਆਵਹਿ ਦਰਬਾਰ। 
੨੬॥ ਪ੍ਰਥਮ ਦੇਗ ਮਹਿ ਜਾਇਕੇ ਭੋਜਨ ਕੋ ਖਾਵੈ। ਪੁਨ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰਕੌ 

ਕਰਹਿ ਚਲਿਕਰਿ ਢਿਗ ਜਾਵੈ"॥ਜੋ ਨਹਿ ਅਚਹਿਅਹਾਰ ਕੌ ਸੁਚਸੈਜਮ- 
ਦੈਤ॥ ਤਿਸ ਕੌ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਤਿ ਨਹਿ ਹਟਿ ਘਰ ਗਮਨੰਤਾ ॥੨੭॥ ਆਸ਼੍ਹਮ 
ਬਰਨ ਜਿ ਭੇਦ ਮਹਿੰ ਨਹਿ ਮਿਲਹਿੰ ਹਦੂਰਾਂ' । ਖਾਵਹਿੰ ਕੁਨਕਾ ਦੇਗ 

ਕੋ ਦਰਸਹਿੰ ਗੁਰ ਪੂਰ।ਨਿਤਿ ਪ੍ਰਤਿ ਆਨਹਹ ਅੰਨ ਕੌ ਸਿਖ ਸੇਵਕ ਜੋਈ। 
ਹੋਤਿ ਦੇਗ ਬਿਨ ਤੌਟ ਕੇ ਖਾਵੈ ਸਭਿ ਕੋਈ॥੨੮॥ਬਿਦਤਿ ਭਏ ਸਭਿ ਦੇਸ਼ 
ਮਹਿਂ ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ ਸਿਖ ਆਵਹਿਮਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੇ ਸਮੇਂ ਕੇ ਪਹੁੱਚਹਿੰ ਦਰ- 

ਸਾਵੈਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਮਹਿਮਾ ਲਖਹਿਂ ਜੇ ਦਰਸ ਕਰੇਤੇ । ਸਭਿ ਆਵਹਿ ਸ਼੍ਰੀ 
ਅਮਰ ਢਿਗ ਤਿਨ ਬਾਨ ਲਖੰਤ।੨੯॥ਧਰਹਿ ਕਾਮਨਾ ਉਰ ਬਿਥੈ/ਬਿਨ 
ਕਹੇ ਸੁ ਪਾਵੈਂ । ਜੋ ਅਰਪਤਿ ਹੈਂ ਆਨਿ ਕਰਿ ਬਹੁ ਬਿਨੈ ਅਲਾਵੈਂ । ਏਕ 
ਦਿਵਸ ਕੇ ਖਰਚਿ ਕੋ ਲੇਵਹਿ ਤਿਨ ਪਾਸੇ।ਔਰ ਹਫਾਇ ਸੁ ਦੇਤਿਿਨ 
ਨਹਿ ਰਖਹਿੰ ਅਵਾਸੇ ॥ ੩੦ ॥ ਬਿਦਤਹਿ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤਿ ਅਧਿਕ ਹੀ ਨਿਤਿ 
ਭਗਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੇ । ਅਜ਼ਮਤਿ ਜੁਤਿ ਕੇਡਿਕ ਭਏ ਲਹਿ ਸਿੱਧਿ ਸੁ ਪਾਂਸੇ। 

`ਜੇਵਹਿੰ ਗੁਰ ਪਗ ਕਮਲ ਕੋ ਕਰਿ ਪ੍ਰੀੜਿ ਬਿਸਾਲ। ਸਿਮਰਨ ਹੁਇ ਸੜਿ- 

ਨਾਮ ਕੋ ਦਿਨ ਰੈਨ ਸੁਖਾਲਾ ॥੩੧॥ਬਸੇ ਪੁਰੀ ਮਹਿ ਆਨਿਕੇ ਬਹੁ ਕੀਨਿ 

_ਨਿਕੇਤਾਕੇਤਿਕ ਭਈ ਦੁਕਾਨ ਤਹਿ ਬਹੁ ਬਨਜ ਸਮੇਤਾ।ਸਭਿਹਿਨਿ ਕੀ 

ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਹੁਇ ਥੁਰਿ ਹੈ ਨਹਿੰ ਕੋਈ।ਬਿਨਾ ਰੋਗ ਸੁਖ ਭੋਗ ਜੁੜਿ“ ਬਸਿਬੋ 

ਤਿਨ ਹੋਈ ॥ ੩੨॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਪ੍ਰਥਮ ਰਾਂਸੇ “ਸ੍ਰੀ ਅਮਰ 
ਵਾਸ ਨਿੱਤ ਬਿਵਹਾਰ” ਪ੍ਰਮੋਗ ਬਰਨਨ ਨਾਮ ਤ੍ਰਿੰਸਤੀ ਅੰਸੂ ॥ ੩੦ ॥ 

੩੧, [ਸਾਵਣ ਮੱਲ ਨੂੰ ਹਰੀ ਪੁਰ ਭੇਜਣਾ । ਰਾਂਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤ੍ਰ ਜਿਵਾਉਣਾ 

ਨਿਸਾਨੀ ਛੈਦ ਸਿੱਖੀ ਮਗ ਪ੍ਰਗਟਾਇਬੈ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ । ਦਹ ਦਰਸ 
_ ਮੂਰਖ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ । ਇਹ ਹੈ ਕਲਯਾਣ ਦਾ ਰਾਹ । ਦਭਗਤੀ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੇਰ ਧਰਮ 
ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ । “ਬ੍ਰਹਮ ਚਰਜ ਆਦਿ ਕਿਸੇ ਆਸ਼੍ਹਮ ਦੀ ਮਿਰਜਾਦਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ _ਕਰਨ 
`ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ । “ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ । ਝਗਾਵ ਰਸ਼ ਨਾਨਕ ਡੇਂ ਗਰੂ 

ਅੰਗਦ ਜੀ ਦੀ ਥਾਵੇ' ਫੁੱਦੀ ਬੈਠੋ ਸਮਝਕੇ । ?ਘਾਸੋਂ । ਪਾਸ ਰਹਿ ਕਰਕੇ । ੯ਸੰਮੇਤ । 

ਰ੍ ਪਾ=-ਆਵੇ । [ਪਾ=ਜੇ। ਤ੍ਰਪਾ-ਡਿਸ । 



ਸ੍ਰੀ ਰੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੪੪੩ ) ਰਾਸਿ ੧। ਅੰਸੂ ੩੧. 

ਬਹੁ ਸੈਗਤਾਂ ਸਿੱਖਨ ਇਛ ਪੂੇਇਿਕ ਦਿਨ ਬੱਲੂ ਖਰੇ ਹੁਇ ਨਿਜ ਅਰਜ਼ 
ਗ੍ਜ਼ਾਰੀ । “ਸੁਨਹੁ ਪ੍ਰਭੂ ! ਪਤਿਸ਼ਾਹੁ ਤੁਮ ਸਿਖ ਪੀਰ ਬਿਢਾਰੀ'॥੧॥ਚਾਰ 
ਬਰਨ ਕੇ ਲੋਕ ਗਨ”ਬਸਿਬੇ ਹਿਤ ਆਏ।ਨੀਕੇ ਬਨੇ _ਨਿਕੇਤ ਨਹਿ ਯਾਂਤੇ 
ਅਕੁਲਾਏ।ਚਰਨ ਭਰੋਸੇ ਆਪਕੇ ਦਹ ਆਨਿ ਬਸੇ ਹੈ।ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਦਰਸੁੰਦਰ 
ਬਿਨਾਂ ਸੁਖ ਨਹੀਂ' ਰਸੇ ਹੈਂ॥੨॥ ਕ੍ਰਿਪਾ ਹੋਇ,ਜਬਿ ਆਪਕੀ ਘਰ ਉਸਰਹਿੰ 
ਸਾਰੋ । ਨਰ ਨਾਰੀ ਸੁਖ ਪਾਇ _ਰਹਿ ਅਪਨੇ ਪਰਵਾਰੇ । ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਵਸਤੂ 
_ਐਪਰ ਸਭਿ ਕਾਸ਼ਟ ] ਨਹਿੰ ਪਾਵੈੱਗਦੀਰਘ ਦਾਰ ਬਿਹੀਨ”ਘਰ ਕੈਸੇ ਉਸ- 
ਰਾਵੈਂ॥੩॥ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਸਭਿ ਆਪ ਕੀ ਆਨ ਨ ਬਿਸ਼ਵਾਸ਼ਾ।ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਤਿ 
-ਨਿਤਿ ਕਾਠ ਕੋ, ਨਹਿ ਆਵਤਿ ਪਾਸਾਂ?। ਸੁਨਿ ਪ੍ਰਸੈਨ ਸਤਿਗੁਰ ਭਏ 
ਕਹਿ ਦੀਨਿ ਦਿਲਾਸ# । “ਕਾਸ਼ਟ ਆਵਹਿ ਬਹੁਤ ਅਬਿ ਕਰਿ ਲੋਹਿੰ” 
ਅਵਾਸਾ੪॥ਭਾਤਾ ਕੌ ਇਕ ਸੁਤ ਹੁਤੋ ਸਾਵਣ ਮਲ ਨਾਮੂਨਿਕਟ ਹਕਾ- 
ਰਜੋ ਤਾਂਹਿ ਕੋ ਬੈਲੋ ਸੁਖਬਾਮੁ#ਰਾਜ ਹਰੀਪੁਰ ਕੋ ਜਹਾਂ ਤਹਿੰਕੋ ਗਮਨੀਜੇ। 
ਦੀਰਘ ਢਾਰ ਸਮੂਹ ਜੋ ਨਿਜ ਪੁਰੀ ਅਨੀਜੈ ॥ ੫॥ ਬੇੜੇ ਬਾਂਧੋ ਤਹਾਂ ਤੇ 
ਸਲਿਤਾ ਮਹਿ ਡਾਰੋ।ਜਾਇ ਬਿਲੌਬ ਨ ਲਾਈਏ ਤੂਰਨਤਾ ਧਾਰੋ। ਆਵਹਿ 
ਕਾਸ਼ਟ ਬਹੁ ਦਿਹਾਂ ਨਰ ਲੋਹਿੰ ਨਿਕਾਸੇ। ਕਰਹਿ ਸਦਨ ਨਿਜ ਬਸਨ ਕੌ 
ਪੁਨ ਲਹਿੰ _ਸੁਖਰਾਸੇ“॥੬॥ਸਾਵਣ ਮਲ ਬੋਲਜੋ ਸੁਨਤਿ ਜੋਰੇ ਜੁਗ ਹਾਂਥ। 
“ਦਰਬ ਬਿਨਾ ਕਿਮ ਆਇ ਹੈ ਨਹਿੰ ਨਰ ਗਨ ਸਾਥਾਂ।ਏਕਾਕੀ ਹੋ ਜਾਇ 
ਕੈ ਕਯਾ ਕਰਵਿ ਉਪਾਏ।ਪਰਬਤ ਬਾਸੀ ਲੋਕਜੇ ਕਿਮਕਹਯੋਕਮਾਏ"॥੭॥ 
ਗੁਰ ਮਹਿਮਾ ਜਾਨਹਿੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਰਬਤ ਬਾਸੀ।ਲਜਾਵਨ ਕਾਠ ਸਮੂਹ ਕੌ 
ਕਿਮ ਕਰਵਿ ਪ੍ਰਯਾਸੀ"'। ਜੋ ਬਿਧਿ ਆਪ ਬਖਾਨਹੌ ਤੈਸੇ ਮੈ' ਲਜਾਵੋਂ । ਕੈ 
ਅਜ਼ਮਤ ਮੁੜ ਨਿਕਟ ਹੁਇ ਨ੍ਿਪ ਕੋ ਦਰਸਾਵੇਂ ॥੮॥ ਕਰੋਂ ਸਿੱਖ ਤਿਸ 
ਦੇਸ਼ ਕੌ ਆਗਜਾ ਪੁਨ ਮਾਨੌ । ਆਵਹਿ ਦੀਰਘ ਵਾਰ ਤਬ _ਹਮਜਿਤਿਕ 

"ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੀੜ' ਨੂੰ ਦੁਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ । "ਬਰੁੰਤੇ । “ਲਕੜੀ ( ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀ ) ਨਹੀਂ 
`` ਮਿਲਦੀ । ਏਲੈਮੀਆਂ ਲਕੜੀਆੰ ਬਿਨਾ । “ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਿੱਤ (ਆਪੋ ਵਿਚ) ਕਿ (ਸਾਂਡੇ 

ਕਿਸੇ ਯੋਡਨ ਨਾਲ) ਕਾਠ ਹਥ ਨਹੀ ਆਉਂਦ। (ਅ) (ਬਾਹਰ) ਰੋਜ਼ ਲਕੜੀਆਂ ਦੀ ਗਲ 
੩੩ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਪਾਸ (ਅਦਬ ਕਰਕੇ) ਨਹੀ” ਆੰਵਦੇ । ੬ਦਿਲਾਸ ਦੇ ਕੇ 
ਕਿਹਾ: । “ਉਸਾਰ ਲੋਦ । ਸਏ ਸੁਖ । ੯ਬਹੁੰਤੇ ਮਨੁਖ ਨਾਲ .ਨਹੀਂ । "£ਮੇਗ ਕਿਹ। ਕਿਵੇ 
ਮੰਨਣਚੇ । "'ਕਿਵੇ' ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੪੪੪) ਰਾਸਿ ੧। ਅੰਕ ੩੧, 

ਬਖਾਨੰ।ਤਬਿ ਸੁਨਿਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰ ਜੀ ਲਖਿਕੈ ਤਿਸ ਆਸ਼ੈਕਹਜੋ ਕਿਜੈਸੇ 
ਚਿਤ ਚਹਹੁ ਤਸ ਹੁਇ ਤੁਵ ਪਾਸੈ? ॥੯॥ ਸਾਵਣ ਮਲ ਕੀ ਮਾਤ ਨੋ ਸਨਿ 
ਸ਼ਰੋਨ ਮਝਾਰਾ । ਕਰੜੋਂ ਪੁੱਤ ਕੋ ਮੋਹ ਬਹੁ ਉਰ ਮਹਿ ਭਰ ਧਾਰਾਂ । ਕੈਪਤਿ 
ਹਾਬਨਿ ਪਗਨਿ ਤੇ;ਧਰਕ'ਤਿ ਬਹੁ ਹੀਆ।ਚਲਿ ਆਈ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਕਣ 
ਅਸ ਬੋਲਨ ਕੀਆ॥੧੦॥ ਹਾਥ ਜੋਰ ਕੌਪਤਿ ਖਰੀ “ਇਕ ਸੁਤ ਹੈ ਮੇਰੇ । 
ਡਾਕਨਿ" ਪਰਬਤ ਮਹਿ ਰਹਤਿ ਮੈਂ ਸੁਨੀ ਘਨੇਗੇਕਾਢਿ ਕਰੇਜਾਖਾਇੰਗੀ 
ਪਰਦੇਸ਼ੀ ਜਾਨੈ।ਨਹਿੰ ਕੁਛ ਚਲਹਿ ਸਹਾਇਤਾ ਜਬਿ ਪ੍ਰਾਨਨ ਹਾਨੈਂ॥੨੧॥ 
ਇਕ ਪੁੱਤ੍ਰਾਂ ਮੁਝ ਜਾਨਿਕੈ ਕੀਜਹਿ ਨਿਜ ਦਾਯਾ।ਜਿਸ ਤੇ ਇਹ ਜੀਵਤਿ 
ਰਹੈ ਸੁਖ ਹੁਇ ਅਧਿਕਾਯਾਂ । ਇਸ ਕੋ ਨਹੀਂ ਪਛਾਨ ਕੁਛ ਬਿਰਮਾਇ 
ਕੁਚਾਲੀ” । ਕਿਮਿ ਆਵਹਿ ਹਣਿ ਸਦਨ ਕੋ,ਜਹਿੰ ਬਿਘਨ ਬਿਸਾਲੀ?॥ 
੧੨॥ਸੁਤ ਸਨੇਹ ਬਿਰਧਾ ਮਹਾਂ ਸੁਨਿ ' ਬਾਕ ਸੜ੍ਰਾਸਾਕਰੁਨਾਨਿਧਿਬਿਗਸੇ 
ਬਹੁਤ ਕਹਿ ਦੇ ਭਰਵਾਸਾ “ਤੋਹਿ ਪੁੱਤ ਕੇ ਭੈ ਨਹੀ ਗਨ ਕੂਤ ਜੁ ਪ੍ਰੌਤਾ। 
ਡਾਕਨਿ ਬਪੁਰੀ ਕਯਾ ਕਰੈ ਬਡ ਭਾ ਬਲ ਏਤਾ” ॥ ੧੨ ॥ ਬੀਰ ਬਵੈਜਾਂ 
ਜੋਗਨੀ ਇਸ ਆਇਸ ਮਾਨੈ । ਸਰਬ ਸੁਰਾਸੁਰ" ਜਿਤ ਕਿਤੀ ਡਰ ਧਰੈ' 
ਮਹਾਨੈ।ਮਹਾਂ ਸ਼ਕਤਿ ਇਸ ਮੈ' ਭਈ ਨਹਿੰ ਕੀਜਹਿ ਤਾਸਾ। ਗਈ ਸਦਨ 
ਕੋ ਦੀਨ ਬਨਿ ਕੁਛ ਕਰਿ ਭਰਵਾਸ਼ਾ।੧੪॥ਸਾਵਣਮੱਲ ਹਕਾਰਿ ਪੂਨਨਿਜ 
ਨਿਕਣ ਬਿਠਾਵਾ । ਇਕ ਰੁਮਾਲ ਕਰ ਪੋਂਡਨੋ' ਗੁਰ ਹਾਂਥ ਉਠਾਵ॥ ਦ੍ਯੋ 
ਤਿਸਹਿ ਸਮਝਾਇ ਕਰਿ ਪੰਏਸ ਅਜ਼ਮਤਿ ਭਾਰੀ । ਚਹਹਿੰ ਜਿ ਕਿਸਹਿ 
ਸੈਘਾਰ ਦਿਹੁ ਚਹਿੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਿਵਾਰੀ"॥੧੫॥ਜਿਸ ਕੀ ਚਿਤ ਮਹਿ ਚਾਹਿ 
ਹੁਇਇਿਸ ਮਹਿੰ ਤੇ ਲੀਜੈ।ਸਰਬ ਸੁਰਾਸੁਰ ਆਵਰੈ”"ਚਾਹਿ ਸੁ ਕਹਿਦੀਜੋ। 
ਬਾਤੀ ਅਜ਼ਮਤਿ ਕੀ” ਇਹੀ/ਨਿਹਸੈਸੈ ਮਾਨੋ। ਕਰਹੁ ਦੇਸ਼ ਸਿੱਖ ਆਪਨੇ 
ਪੁਨ ਕਾਜ ਬਖਾਨੋ ॥੧੬॥ ਬਪੁਰੇ ਕਹਾਂ ਪਹਾਰੀਏ ਆਇਸੁ ਨਹਿੰ ਮਾਨੈਂ'। 

_ਤੀਨ ਲੋਕ ਪਰ ਹੁਕਮ ਤੁਵ ਨਹਿੰ ਫੇਰਨ ਠਾਂਨੰ”। ਲੇ ਰੁਮਾਲ ਹਰਖਜੋ 
੧ਡੈਣਾਂ । "ਇਕ ਪੁਤ੍ਹ ਵਾਲੀ । ੧ਖੋਟੀ ਚਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ( ਰੀਆੰ ( ਭੈਣਾਂ ) ਭਰਮਾ ਲੈਣਗੀਆਂ । $ਬਹੁੰਤੇ 
ਵਿਘਨ ਹਨ ਜਿੱਥੇ । “ਡਰ ਵਾਲੇ । $ਧਿਰਵਾਸ ਦੇਕੇ ਕਿਹ । ?(ਇਸ ਵਿਚ) ਇਤਨਾ ਵੱ 
ਬਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। “ਦੇਵਤੇ ਤੇਂ ਦੈਂਤ | “ਹਥ ਸਾਵ ਕਰਨ ਵਾਲਾ. "“ਜੇ ਚਾਜ਼ੈਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 
ਮਾਰ ਦੇਵੇਂ (ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਏਗਾ) ਜੋ ਚਾਹੇ' ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਜਿਵਾਲਾਂ (ਤਾਂ ਜੀ ਪਏਰ।) । "" ਆਦਰ 
ਕਚਨਹੋ । ੧੧ਕਰਾਮਾਤ ਦੀ ਥੈਲੀ । 



ਸਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੪੪੫) ਰਾਸਿ ੧ ।ਅੰਸ ੩੧, 

ਰਿਦੈ ਕਰ ਜੋਰਬਖਾਨੀ/ਪ੍ਰਕੁਜੀ ਸਭਿ ਕਾਰਜ ਬਨੈ ਅਜ਼ਮਤ ਲੋ ਮਾਨੀ”? 
॥੧੭॥ ਲੇ ਰੁਮਾਲ ਸਿਰ ਪਰ ਧਰਜੋ ਖੁਲਿਗਏ ਕਪਾਟ।ਸਭਿ ਸਿੱਧਾਂ ਆਗੇ 
ਖਰੀ ਹੇਰਯੋ ਬਡ ਠਾਟਾ।ਬੈਦਨ ਕਰਿ ਗਮਨਜੋ ਸਦਨ ਮਾਤਾਦਿ ਕ੍ਟੈਬਾ। 
ਸਭਿ ਕੋ ਧੈਰਜ ਕਹਿ ਦਈ “ਮਝਿ ਬਡੋ ਅਲੰਬਾ॥੧੮॥ਨਹਿਂ ਚਿੰਤਾ ਚਿਤ 
ਗੈੰ ਕਰਹੂ ਪਦ ਉਚ ਮਿਲੋ ਹੈ । ਮੁਦਿਤ ਕਰਜੋ ਪਰਵਾਰ ਕੋ ਪੁਨ ਪੰਥ 
ਚਲਜੋ ਹੈਸਨੈ ਸਨੈ ਗਮਨਯੋ ਤਬਹਿ ਮਗ ਉਲੰਘਜੋ ਸਾਗੇਗਯੋ ਹਰੀ ਪੁਰ 
ਕੇ ਨਿਕਟ ਗਿਰ ਰੁਚਿਰ ਨਿਹਾਰੇ॥੧੯॥ਸੁੰਦਰ ਬਨ ਉਪਬਨ ਜਹਾਂ ਗੰਰ- 
ਆਵਲ ਹੋਏ।ਹਰਿਤ ਪੱਤਰ ਫਲ ਫਲਗਨ ਸਾਵਨ ਮਲ ਜੋਏ।ਬਿਮਲ ਨੀਰ 
ਗਨ ਬਾਪਕਾ ਗਨ ਰਹੈਂ ` ਬਿਹੈਗਾ । ਨਰ ਅਵਕੀਰਨ” ਜਹਿੰ ਕਹਾਂ ਧਰ 
ਬੇਖ ਸੁਰੌਗਾ ॥੨੦॥ ਸੁੰਦਰ ਸਰਬੈਗਨ ਬਿਖੈ ਤਰੁਨੀ ਗਨ ਹੇਰੀ“ । ਆਂਖ 
ਕਮਲ ਕੀ ਪਾਂਖਰੀ ਚਲਚਾਲ ਘਨੇਰੀ% ਬਿਧੁ ਬਦਨੀ',ਸ਼ੁਕਸ਼ੋਦਰਾ,ਸਠ 
ਸ਼ਕਾਮਸੁਕੇਸੀਂ।ਗਜਗਮਨੀ;ਸੁਰ ਕੌਕਲਾ;ਕਟ ਕੋਹਰ ਜੈ "॥੨੧॥ਕੰਠ 
ਕਪੋਤੀ"'ਸੂੰਦਰੀ,ਸਮ ਓਠ ਪ੍ਰਵਾਲਾ" । ਜੋਗਿਨ” ਕੇ ਧੀਰਜ ਹਰੇ' ਐਸੀ 
ਗਨ ਬਾਲ।ਆਨ ਦੇਸ਼ ਅਵਨੀ ਬਿਖੈ ਤਿਸ ਦੇਸ਼ ਸਮਾਨ।ਅਬਲਾ ਕਿਤਹੁ 
ਹੋਤਿ ਨਹਿ ਅਸ ਰਚਿਰ ਮਹਾਨਾ।੨੨॥ ਰਜਧਾਨੀ ਤਿਹ ਨ੍ਰਿਪਤ ਕੀ ਨਰ 
ਗਨ ਧਨਵਾਨਾ। ।ਪਿਖਿ ਸੈਦਰਤਾ ਅਧਿਕ ਹੀ ਪੁਨ ਨਿਕਟ ੫ਯਾਨਾ।ਰੋਦਨ 
ਕੌ ਬਡ ਸ਼ਬਦਦ੍ਰੈ ਸੁਨਿ ਸ਼੍ਰੋਨ ਮਬਾਰ॥ਲੋਕ ਸੈਂਕਰੇ ਮਿਲਿਰਹੇ ਕਰਿ ਹਾਹਾ 
-ਕਾਰਾ॥੨੩॥ ਬੂਬ੍ਯੋ ਇਕ ਨਰ ਕ੍ਰਂ ਭਯੋ ਕਿਉ' ਰੋਦਨ ਠਾਨੌ' । ਨਗਰ 
ਦੁਖੀ ਸਗਰੋ ਅਹੈ ਉਰ ਸ਼ੋਕ ਮਹਾਂਨੰ।ਕੋ ਐਸੋ ਬਡੁ ਬਿਘਨ ਭਾਂ?ਬਯਾਕੁਲ 
ਨਰ ਨਾਰੀ/ਦਿਖੀਯੰਤਿ ਹਰਖਤਿ ਕੌ ਨਹੀ' ਸਭਿ ਹੈਂ ਇਕ ਸਾਰੀ? ॥੨੪॥ 
ਨਰ ਨੰ ਭਨਜੋ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਤਬਿ“ਜੋ ਨਗਰ ਨਰੇ ਸ਼।ਏਕ ਪੁੱਤ੍ਰ ਤਿਸ ਕੋ ਹੁੜੋ 

"(ਪਹਾੜੀਏ) ਅਜ਼ਮਤ ਲੈਕੇ ਮੰਨੋ ਜਾਣਗੇ, ਭਾਵ ਪਤੀਜ ਜਾਣਗੇ । (ਅ) ਸਾਵਣਮੱਲ ਅਜਮਤ 
ਲੈਂਕੇ ਪਤੀਜ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿਰ` ਲੱਗ: ਹੇ ਪੂਭ ਜੀ ! ਹੁਣ ਸਾਰ ਕੌਮ ਝਣ ਜਾਏਗਾ । “ਠਾਠ, 
ਬਣਾਉ । “ਪਹਾੜੀ ਬਾਵਲੀਆੰ, ਬਾਵੜੀਆਂ । “ਫੋਲੇ ਹੋਏ ਹਨ । “ਸਰਬ ਅੰਗਾਂ ਵਿਖੇ 
ਮੰਦਰ ਇਸ੍ਰੀਆਂ ਸਮੂਹ ਦੇਖੀਆਂ । ਝਯਹੁਤ ਚੈਚਲ । [ਸੈਸ:, ਚਲਚਾਲ]। “ਚੰਦ੍ਰਮਾਂ ਵਤ 
ਮੁੱਖ ਵਾਲੀਆਂ । "ਪਤਲੇ ਲੱਕ ਵਾਲੀਆਂ । ੯ਸਹਣੋ ਕਾਲੋ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ । ੧੦ਹਬੀ ਜੈਸੀ 
ਚਾਲ ਵਾਲੀਆਂ, ਅਵ।ਜ਼ ਕੋਇਲਾਂ ਵਰਰਗੇ, ਲੱਕ ਸ਼ੇਰ ਜੈਸੀਆਂ (ਭਾਵ ਪਤਲੇ ਲੱਕ) । 
੧੧ਗਰਦਨ ਕ ਬਤਰੀ ਵਾਨ)%ੰ । "ਬਣ ਲਾਠ ਰਾਲੀਆਂ ਫੜ । "ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਂਪ ਸੂਰਜ ! (੧੪੪੬) ਰਾਸਿ ੧। ਅੰਸੂ ੩੧, 

ਤਨ ਚਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾ । ਤਰੁਨ" ਹੋਨਿ ਲਾਗਜੋ ਹਤੋ ੫ਿਖਿ ਜੀਵਤਿ ਰਾਜਾਂ । 
ਪਣਰਾਨੀ ਕੋ ਪਰਮਪ੍ਰਿਯਮ੍ਰਿਤੁ ਭਯੋ ਸੁ ਆਜ॥੨੫॥ਯਾਂਤੇ ਸਭਿਬਯਾਕ੍ਲ 
ਭਏ ਨ੍ਰਿਪ ਪਾਗ ਉਤਾਰੀ । ਪੀਟਤਿ ਸਿਰ ਸੁਧ ਨਹਿ ਰਹੀ ਮੂਰਡਨ' 
ਧਾਰੀ । ਤਿਮਿ ਰਾਂਣੀ ਆਤੁਰ ਬਡੀ ਭਾਂ ਰਿਦੇ ਕਲੋ ਸ਼ੂਪ੍ਜਾ ਕੂਤੋ"ਹਰਖਹਿ 
ਰਿਦੋਂ ਦੁਖਲਹਜੋ ਅਸ਼ੇਸ਼ੂ॥੨੬ਮਨ੍ਰਿਪਸੁਖਿ ਤੇ ਪਰਜਾ ਸੁਖੀ ਦੁਖਿ ਤੇ ਦੁਖ 
ਪਾਵੈਇਮ ਬਯਾਕੁਲ ਨਰ ਹਇ ਰਹੋ ਰਵ ਰਦਨ“ਉਠਾਵੇਂ।॥ਸਨਿਕੇ ਚਿਤ 
ਮਹਿ ਚਿਤਵਤੋ-ਇਹੁ ਅਜ਼ਮਤਥਾਈਂ“/ਨ੍ਹਪ ਸੁਤ ਏਕ ਜਿਵਾਇਬੇ ਸਭਿ 
ਲਾਗ/ਹਿ ਪਾਈ ॥੨੭ ॥ ਸੇਵਕ ਹੋਵਹਿ ਭਾਵ ਧਰਿ ਸਭਿ ਸੇਵ ਕਮਾਵੈਂ। 
ਇਸ ਤੇ ਨੀਕੀ ਅਪਰ ਬਿਧਿ ਕੌ ਹਾਥ ਨ ਆਵੈ-।ਉਰ ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੁਇ ਕਰਿ 
ਗਯੋ ਨਿਿਪ ਦ੍ਰਾਰਾਂਅਗਾਰੇਕੂੰਜਨ ਸਮ ਰਾਨੀ ਜਹਾਂ ਕੁਰਲਾਤਿ ਪੁਕਾਰੇ॥ 
੨੮॥ਕੋਸ ਉਖਾਰਤਿ ਸੀਸ ਕੇ ਨਹਿੰ ਬਸਨ ਸੈਭਾਰੈ।ਕਰ ਤਲ ਸੋਂ ਪੀਟਤਿ 
ਬਦਨ ਸਿਰ ਜੈਘਨ ਮਾਰੈ'” । ਅਤਿ ਬ੍ਰਿਲ੫ ਸੈਕਟ ਲਹੜੋ ਲੋਚਨ ਜਲ 
ਗੇਰੈਂਜਹਿੰਕਹਿੰ ਹਾਹਾਕਾਰ ਭਾ ਉਦੀ ਧੁਨਿ ਟੇਰੈਂ॥੨੯॥ਨ੍ਰਿਪਤਿ ਮਹਾਂਬਜ- 
ਕੁਲ ਪਰਜੋ ਮੰਤ੍ਰੀ ਬਿਲਖਾਵੈਂ'' । ਆਪਸ ਮਹਿ ਕੋ ਧੀਰ ਦੇਇ, ਇਕ ਸਮ 
ਦੁਖਪਾਵੈਂ।ਅਵਨੀ ਤਲ ਮਹਿ ਲਿਤਤਿ ਕੋ,ਸਿਮਗੀਹਿ ਗੁਨ'"ਕੋਤੇ।“ਸੂਰਤ 
ਸੁੰਦਰ ਰਾਜਸੁਤ ਸਭਿਕੋ ਸੁਖ ਦੇਤੇ॥੩੦॥ਰਾਜਾਰਾਨੀ ਪ੍ਰਜਾਕੋ ਸਚਿਵਨ”” 
'ਸਮੁਦਾਯਾ । ਸਭਿਹਿਨਿ ਕੋ ਇਕ ਆਸਰਾ ਸੋ ਪਰ੍ਭੁ ਨਹਿ ਭਾਯ? । ਅਤਿ 
ਕਲੋਸ਼ ਜੁਤ ਹੇਰ ਕਰਿ ਉਰ ਦਯਾ ਉਪਾਈ। ਅਰ ਸ੍ਰਾਰਥ'! ਹਿਤ ਆਪਨੇ 
ਸਾਵਣ ਮਨਿ ਆਈ॥੩੧॥ਨ੍ਰਿਪ ਢਿਗ ਤੇ ਇਕ ਸਚਿਵਕੋ ਨਿਜ ਨਿਕਟਿ 
ਹਕਾਰਾਂ । ਹੁਇ ਇਕੌਭ ਤਿਸ ਕੋ ਕਹਜੋ ਘੜ ਕਹਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ । ਤਊ 
ਗੁਰਨਿ ਕੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਮੈ' ਇਸੇ ਜਿਵਾਵੋਂ । ਸਿੱਖ ਹੋਇ ਮਰੇ ਸਕਲ, ਸਿੱਖ 
ਬਿਦਤਾਵੋਂ॥੩੨॥ਪ੍ਰਥਮੇ ਰਾਜਾ ਸਿਖ ਬਨਹਿ ਪੁਨ ਸੰਚਵ ਰੁ ਸੈਨ। ਬਹੁਰ 
ਪ੍ਰਜਾ ਪਾਹੁਲ ਪਿਵੈ,ਕਹੁ ਨ੍ਰਿਪ ਸੋਂ ਬੈਨਾ।ਸੁਨਤਿ ਸਚਿਵ ਹਰਖਤਿਅਧਿਕ 
ਢਿਗ! ਗਾ ਮਹਿਪਾਲਾ।ਕਹੀਬਾਤ ਸਮੜਾਇਸਤਿਪਇਕਸੌਤ ਬਿਸਾਲਾ॥੩੩॥ 
ਜਵਾਨ । “ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੱਕ ਤੱਕ ਕੇ ਰਾਜਾ _ਜੀਉਂਦਾ ਸੀ । ₹ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ/ । "ਕਿਵੇਂ । 
ਪਸਾਰਿਆੰ ਨੇ । ਝਰੋਣ ਦਾ ਸ਼ਬਦ । ? ਕਰਾਮਾਤ ਦ' ਮੋਕਗਾ ਹੈ । ਦਚਰਨੀਂ ਲੱਗਣਗੇ । €ਕੂਜ 
ਵਾਂਡੂ। "ਹੱਥ ਤਲੀਆਂ ਨਲ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਟਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਹੋਈ ਪਿੱਟ ਰਹੀ ਹੈ । 
੧੧ਵਿਰਲਾ੫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । "(ਮਰੇ ਹੋਏ ਦੇ) ਗੁਣ ਯਦ ਕਰਦੈ ਹਨ । "ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ । 
“ਓ੪ਪਣੇ ਕੈਮ ਨੂੰ (ਸੋਚ ਕਰਕੋ)। ““ਕਹਿਰ ਹੋਯਾ ਹੈ । #੫੦=ਦੁਰਰ। । ੍ 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੪੪੭) ਫਾਂਸਿ ੧। ਅੰਸੂ ੩੧, 

ਸ਼ੀ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪੰਥ ਕੋ ਬੋਲਤਿ ਦਿਮਿ ਬਾਨੀ ।-ਮਤਿ ਮੇਰੇ ਮਹਿ ਨਿਿਪਤ 
ਹੰਇ ਜੇ ਲੇਵਹਿ ਮਾਨੀਤੌ ਮੈਂ ਨਿਪ ਸੁਤ ਪ੍ਰਾਣ ਜੁੜਿ ਤਤਕਾਲ ਜਿਵਾਵੋਂ। 
ਪੀਛੇ ਮਮ ਸਿੱਖ ਹੋਹਿ ਸਭਿ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਗਫਾਵੈਂ-? ॥੩੪॥ ਸੁਨਿ ਮਹਿਪਾਲਕ 
ਕਾਨ ਮਹਿੰ ਜਨੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਡਾਰਾਂ । ਕਹਜੋ “ਸਰਬ ਹੀ ਸਿੱਖ ਹਰੈ, ਗੁਰਦੇਵ 
ਹਮਾਰ।ਕਵਰ” ' ਜਿਵਾਵਹੁ ਆਠਿ ਕਰਿ ਆਇਸ ਜਿਮ ਭਾਖਹਮ ਤਿਸ ਕੇ 

ਅਨੁਸਾਰਿ ਨਿਤਿ ਸੇਵਾ ਅਭਿਲਾਖ ॥੩੫॥ ਆਨਹ ਬਿਲਮ ਬਹੀਨ ਤਿਹ 
ਪ੍ਰਾਨਨਿ ਕੌਂ ਦਾਤਾ। ਨਾਂਹਿ ਤ ਸਭਿਹੀ ਹਮ ਮਰਹਿਂ ਸੈਗਿ ਅਪਨੇ ਤਾਤਾ। 
ਦੌਰਿ ਸਚਿਵ ਸੈਗ ਲੇ ਗਯੋ ਨ੍ਰਿਪ ਸਾਂਬ ਮਿਲਾਯੋ।ਕਰੀ ਚਰਨ ਪਰਬੈਦਨਾ 
ਸਨਮਾਨ ਬਿਠਾਯੋ ॥੩੬॥ ਪ੍ਰਾਨ 'ਸਹਤ ਸਤ ਕੋ ਕਰਹੁ ਹਮ ਸਭਿ ਅਠੁ- 

_ਸਾਂਰੇ। । ਲਿਸ ਬਾਸੁਰ ਸੇਵਾ ਲਗਹਿਂ ਹਮ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ? । ਸਾਵਣ ਮਲ ਨੇ 
ਕਹਯੋ ਤਬਿ (ਲੋ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੁ ਆਵੋ । ਕੀਰ ਹਟਾਵੋ ਸਕਲ ਹੀ ਕਰਿ ਸ਼ਾਂਤਿ 
ਬਿਠਾਵੋ॥੩੭॥ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਹੁ ਨਹਿ ਰੋਦਨ ਕੀਜੈ । ਸਤਿਗੁਰ 
ਪਰ ਬਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਧਰਿ । ਉਰ ਸਭਿ ਹਰਖੀਜੈ! । ਨ੍ਹਿਪ ਸੁਤ ਮਿ੍ਤਕ ਉਠਾਇ 
ਕਰਿ ਆਨਜੋ ਤਤਕਾਲਾ । ਸਾਵਣ ਕੇ ਆਗੇ ਧਰਯੋ" ਬਿਸਮਾਇ ਬਿਸਾਲਾ 
॥੩੮॥ਬਸਤ੍ ਉਘਾਰਯੋ ਬਦਨ ਤੇਉਜਲ ਬਹੁਰ ਮੰਗਾਯੋ। ਤਿਸ ਰੁਮਾਲ ਕੀ 
ਖੂੰਟਾਇਕ ਧੋਈ ਕਰ ਲਾਯੋਂ।ਸੋ ਜਲ ਜਬਿ ਮੁਖ ਮਹਿ ਪਰਯੋ“ਸਤਿਨਾਮਾ 
ਬਖਾਨ॥ਸੀਸ ਛੁਹਾਇ ਰੁਮਾਲ ਕੋ ਆਏ ਤਿਸ ਪ੍ਰਾਨਾ॥੩੯॥ ਜਥਾ ਸੈਜੀ- 
ਵਨਿ" ਜਲ ਘਸੀ ਲਛਮਨ ਮੁਖ ਡਾਰੀ।ਤਥਾ ਕੁਵਰ ਜੀਵਤਿ ਉਠਯੋ ਚਖ 
ਪਲਕ ਉਘਾਰੀ' । ਰਾਜਾਂ ਮਿਲਯੋ ਪਸਾਰਿ ਭੁਜ ਰਾਨੀ ਮੁਖ ਚੂੰਮਾ । ਠਾਂਢੋ 
ਤੜਛਿਨ ਸੋ ਭਯੋ ਤਜਿ ਕਰਿ ਤਲ ਭੂਮ# ॥੪੦॥ ਇਤਿ ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ 
ਗ੍ਿੰਥੇ ਪੂਥਮ ਰਾਸੇ “ਸਾਵਣ ਮਲ ਰਾਜ ਪੁੱਤ੍ਹ ਜਿਵਾਇਬੋ ਪੂਸੈਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਏਕ 
੍ਿੰਤੀ ਅੰਸੂ ॥ ੩੧॥ 

੧&ਵਰ । “ਕੈਨੀ' । ੧ਹਬ ਨਾਲ ਧੋਤੀ । ਇਕ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਬੂਟੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਰਦੇ ਜੀਉ 
ਪੈਂਦੇ ਹਨ । ਲਛਮਣ ਮੂਰਛਿਤ ਨੂੰ ਏਸੇ ਬੂਟੀ ਨਾਲ ਜਿਵਾਇਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ । ਇਕ ਵਿੱਦਜਾ 

`ਦਾ ਬੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋ ਮੁਰਦੇ ਜਿਵਾਲਨ ਵਾਲੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਸ਼ੁਕ ਜੀ ਮੋਏ ਦੈੱਤੀਂ ਨੂੰ ਇਸੇ 
ਨਾਲ ਜਿਵਾ ਲੈਦੇ ਲਿਖੇ ਹਨ । ਵੈਦਕ ਵਿਚ ਇਕ ਦਵਾਈ ਦਾ ਬੀ ਨਾਮ ਹੈ । ਪਨੋਕਰ ਦੀ 

ਪਲਕ ਖੋਲੀ । “ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਥਲ ਛਡਕੇ (ਮੁੰਡਾ) ਉਠ ਖੜੋਤਾ । 
#ਪਾ:=ਕਰਯੋ। ੧ ਪ੪-ਬਦਨ ਉਘਾਰਨੇ ਬਸਤਰੇ ਤੇ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਭ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੪੪੮) 'ਗਸਿ ੧। ਅੰਸੂ ੩੨, _ 
੩੨. [ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ, ਲੱਕੜਾਂ ਭੇਜਨੀਆਂ, ਸਾਵਣ ਮੱਲ ਦਾ ਮਾਨ ਹਰਨਾ] 

ਸ੍ਰੋਯਾ ਵ੯॥ ਭਯੋ ਅਨੰਦ ਬਿਲੀਦ ਸਭਿਨਿ ਕੈ ਗੰਗਲ ਗਾਵਹਿ ਅਨਿਕ 
ਪ੍ਰਕਾਰ । ਬਡ ਉਤਸਾਹ ਕਰਯੋ ਮਹਿਪਾਲਕ ਦੀਨਨਿ ਦੀਨਸਿ ਦਰਬ 
ਉਦਾਰਾਂ। ਲਘ ਦੰਦਭਿ" ਗਨ ਸੈਗ ਨਫੀਰਨ” ਬਾਜਨਿ ਲਾਗੇ ਦੁਰਗ ਸੁ 
ਦ੍ਰਾਰ! । ਭਾਟ ਕਲਾਵਤਿ” ਕਰਤਿ ਰਾਗਧੁਨਿ; ਬਜਹਿੰ ਮ੍ਰਿਦੈਗ', ਰਬਾਬ; 
ਸਤਾ੨॥੧॥। ਮਹਾਂ ਅਮੰਗਲ ਪ੍ਰਿਥਮ ਹੁਤੋ ਜਹਿ ਤਹਿੰ ਤਬ । ਮੰਗਲ ਰਚਹਿੰ 
ਬਿਸਾਲ।ਰਾਜਾ ਗਾਨੀ ਸਚਿਵ ਸਹਤ ਸਭਿ ਸਾਵਣ ਮਲ ਆਗੇ ਤਤਕਾਣ। 
ਹਾਥਨਿ ਜੋਰਿ ਅਕੋਰਨ ਅਰਪਹਿੰ ਗਰ ਪਹਿਰਾਈ ਵਲਨਿ ਮਾਲ। ਚਮਰੁ 
ਢ੍ਰਾਵਹਿੰ ਸਜਸ ਬਧਾਵਹਿੰ ਸੀਸਨਿਵਾਵਹਿੰ ਧਰਿਪਦਭਾਲ“॥੨॥ਸਿਵਕਾੰ 
ਪਰ ਚਢਾਇ ਤਹਿ ਲਜਾਏ ਸੁੰਦਰ ਮੰਦਰ ਅੰਦਰ ਥਾਨ । ਸਾਰ ਡੇਰੇ ਕੌ 
ਕਰਵਾਯੋ ਖਾਨ ਪਾਨ ਸਭਿ ਦੀਨਸਿ ਆਨ।ਬਹੁਤ ਮੈਲ ਕੋ ਪਲੰਘ ਡੁਸਾ- 
ਇਹੁ ਆਇ ਸਭਿਨਿ ਨੇ ਬਦਨ ਠਾਨਿ।ਜ਼ਰੀਦਾਰ ਰ੍ਰੀਵੇਂ ਜਿਸ ਲਟਕਤਿ 
ਉਪਰਰੁਚਿਰਚੇਦੋਆਤਾਨਿ॥੩॥ਇੱਤਯਾਦਿਕਸੁਸਖਾਂਕੀਨਸਿਮਹਿਮਾਪਿਖ 
'ਸਗਰੇ ਬਿਸਮਾਇ।-ਗੁਰ ਸਮਰੱਥ ਮਹਾਂ ਸਭਿ”"ਰੀਤਿਨ ̀  ਨ੍ਰਪਸਤ ਮ੍ਰਿੜੁ 
ਕੋ ਦੀਨਿ ਜਿਵਾਇ-।ਕਿਤਿਕ ਦਿਵਸ ਮਹਿੰਨ੍ਹਿਪ ਸਿਖ ਹੋਯਹੁ ਪੁਨ ਸੰਭਿ 
ਸਿੱਖੀ ਕੇ ਮਗ ਆਇਿਵਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਹਿੰ ਸੁਖ । ਪਾਵਹਿ ਚਿਤ ਇੱਛਾ 

`.ਦੇਤਿ ਪੁਜਾਇ ॥੪॥ ਪੁਨ ਸਾਵੰਣ ਮਲ ਨ੍ਰਿਪ ਸੈਗ ਭਾਖੜੋ “ਹਮਰੇ ਸਦਨ 
ਬਿਪਾਸਾ ਤੀਗਚਾਹ ਦਾਰ ਦੀਰਘ ਕੀ ਤਿਹਠਾਂ' ਇਕਣਾਂ ਕਰਹੁਬਿਸਾਲ 
ਸ਼ਤੀਰ । ਬੇੜੇ ਬੈਧਹ ਕਾਸ਼ਟ ਗਨ ਕੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਿ ਬੀਚ ਡਾਰੀਦ ਨੀਰ । 
ਤਰਨ ਹਾਰ" ਨਰ ਸੈਂਗ ਸਿਧਾਵਹਿੰ ਸਨੇ ਸਨੇ ਤਰਿ ਪਾਇ ਬਿਹੀਰ"॥੫॥ 
ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਨਗਰ ਤਟ ਉਪਰ ਤਹਾਂ ਜਾਇ ਸਗਰੋ ਨਿਕਸਾਇੰ। ਇਮਿ 
ਸੁਨਿ ਕੂਪ ਹਰੀਪੁਰ ਕੇ ਤਬਿ ਬਹੁ ਨਰ ਦੀਨੇ ਕਾਰ ਲਗਾਇ। ਕਾਸ਼ਟ ਕੋ 
ਬਟੋਰ ਬਹੁਤੇਰਾ ਖਾਤੀ ਤੇ ਤਛਾਇ” ਚਿਰਵਾਇ। ਦੀਰਘ ਲੈ ਲਕਰੀ 
ਕਰਿ ਸੈਚੈ ਅਨਿਕ ਭਾਂਤਿ ਸੁੰਦਰ ਘਰਿਵਾਇ”॥੬॥ਬੇੜੇ ਬੋਧਿ ਬਿਪਾਸਾ ਕੇ 
੧ਛੋਟੇ ਧੇਂਸੇ । ਬਸਰੀ । ਕਿਲੇ ਦੇ ਦਰ ਅੱ ਗੇ । "ਫੱਟ ਤੇ ਕਲੌਤ । “ਢੋਲ । ੬ਮੱਥਾ ਪੈਗਾਂ ੜੇ 
ਧਰਕੇ । “ਪਾਲਕੀ । "ਫੁੱਮਣ । €ਸੇਵਾ [ਸੈਸਮ ਸ਼ੁਸ਼ਖ਼ਾ]। ““ਬਹੁਤ ਲਕੜੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ 
ਓਥੇ । ਤਾਰੂ । ੧੧੩ਰ ਕੇ ਵਹੀਰ ਪਉਣ ਭਾਵ ਚਲਦੇ ਜਾਣ । "ਕਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾਂ 
ਇਕੱਠ ਕਰਵਾਕੇ ਤਰਖਾਣ ਤੋਂ ਤੱਛਵਾ ਕੇ । 5ਘੜਵਾਕੇ, ਭਾਵ ਛਤੀਰੀਆਂ ਕਰਾਕੇ । 

ਵਪ੩=ਅਪਾਰ | 1ਪ੧=ਲਘੁ। 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਦ । (੧੪੪੯) ਰਾਸਿ ੧। ਅੱਸੂ ੩੨, _ 

ਬਿਚ ਨਕ ਕਰਿ ਜੋਗ ਸ ਦਿਏ ਚਲਾਇ।ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਬਿਸਾਲ ਕਾਠ ਗਨ 
ਤਹਿੰ ਤੇ ਤੂਰਨ ਪਹੁੰਚੀ ਆਇ । ਵਹਿਰ ਨਿਕਾਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈਰੀ, ਖਰੇ 
ਆਪ ਹੁਇ ਦਈ ਬੰਡਾਇ'"। ਜਿਤਿਕ ਚਹਤਿਨਰ ਦਈ ਤਿਤਿਕਤਿਨ ਲੇ 

_ਸਭਿ ਗਏ ਆਪਨੀ ਥਾਇੰ॥੭॥ਨਿਜ ਕੁਟੋਬ ਕੇ ਮਾਨਵ ਜੋਈ,ਬੈਂਪੁ ਬ੍ਰਿੰਦ, 
ਕੌ ਬਾਂਟ ਸੁ ਦੀਨਿ । ਬਾਈ ਜਾਤ ਜੁ ਖੱਤ੍ਰੀ ਕੁਲ ਕੀ" ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਬਾਸ 
ਤਿਨ ਲੀਨਮਸਰਬ ਜਾਤਿ ਸਿਖ ਸਦਨ ਕਰੈ ਤਹਿੰ ਤਿਨ ਕਾਸ਼ਟ ਲੇ ਨਿਜ 
ਘਰ ਕੀਨਿ । ਬਸਨ ਹਾਂਰ ਪੁਨ ਅਪਰ ਜਿ ਮਾਨਵ ਬਾਂਛਤਿ ਦੀਨਸਿ ਗੁਰੂ 
ਪ੍ਰਬੀਨ॥੮॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਹੁਇ ਠਾਂਵੇ, ਧਾਮਨਿ ਕੀ ਅਵਨੀ ਅਵ- 
ਲੈਕਜਬਾ ਜੋਗ ਬਾਂਟੀ ਸਭਿਹਿਨਿ ਕੋ,ਲੋਕਰਿ ਮੁਦਿਤਿ ਭਏ ਸਭਿਲੋਕ। 
ਆਪ ਆਪਨੇ ਰਢੇ ਸਦਨ ਸ਼ੁਭ ਜੋ ਗੁਰ ਦਈਸੁ ਲੀਨੀ ਰੋਕ।ਬਡੇ ਭਾਗ 
ਜਿਨਿ ਭਾਂਲ ਹੁਤੇ ਤਬਿ ਬਸੇ । ਨਗਰ ਮਹਿ ਸਦਾ ਅਸ਼ੋਕ॥੯॥ਸੁੰਦਰ ਸਲਿਤਾ 
ਤੀਰ ਬਿਪਾਸਾ ਨੀਰ ਬਿਮਲ ਰੀਗਾ ਸਮ ਜਾਂਹਿ।ਪਾ੫ ਬਿਨਾਸ਼ਨ ਪਾਵਨ _ 
ਸੋ ਬਹੁ ਜਲ ਕੋ ਅੰਗ ਸਪਰਸ਼ੈ ਵਾਹਿ” । ਤਾਤਕਾਲ ਫਲ ਸਤਿਗੁਰ 
ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹਿ ਜੋਗੀ ਧਕਾਵਹਿ ਉਰ ਮਾਂਹਿ'। ਬੇਦ ਸਮਾਨ ਗਿਗਂ ਗੁਰ 
ਸੁਨਿਬੇ ਸਮਬਨਿ ਸੁਗਮ ਅਗਮ ਤਿਮ ਨਾਂਹਿ' ॥੧੦॥ ਦੇਗ ਹੋਇ ਸਗਰੇ 
ਦਿਨ ਗੁਰ ਕੀ ਸਰਬ ਜਾਤਿ ਭੋਜਨ ਕੋ ਖਾਇ।ਜੋ ਨਹਿ ਖਾਂਹਿੰ ਨ ਦਰਸ਼ਨ 
ਪਾਵਹਿ ਇਹੀ ਨੇਮ ਸਤਿਗੁਰ ਠਹਿਰਾਇ। ਬਚਹਿ ਅਹਾਰ ਜੁ ਲੰਗਰ ਮਾਂਹੀ 
ਸੋ ਸਭਿ ਗਉਅਨਿ ਦੇਹਿ ਖੁਲਇ। ਪਸੂ ਅਘਾਇ ਸ਼ੇਖ਼ ਪੁਨ ਰਹਿ ਜੋ'” 
ਸਰਬ ਬਿਪਾਸਾ ਮਹਿ ਦੇ' ਪਾਇ॥੧੧॥ਨਿੰਸ ਮਹਿ ਸ਼ੇਖ਼ ਰਹਿਨ ਨਹਿੰ ਪਾਵੈ 
ਅੰਨ ਦਰਬ ਜੇਤਿਕ ਚਲਿ ਆਇ।ਸਭਿ ਕੋ ਦੇਹਿ ਅਨੰਦਤਿ ਲੈਂਵੈ',ਦੇਗ 
ਬਿਖੈ ਤ੍ਰਿਪਤਹਿੰ ਤਹਿ ਖਾਇ। ਤਾਤਕਾਲ ਪੁਰਿ ਬਸਜੋ ਰੁਚਿਰ ਸੋ ਸ੍ਰੀ ਸਡਿ- 
ਗੁਰ ਜਹੇ ਆ੫ ਬਸਾਇ"ਜੋ ਧਰਿ ਆਇ ਕਾਮਨਾ ਮਨ ਮਹਿ ਦਰਸ਼ਨ 
ਕਤ ਦਿੱਤੀ । ਕਖਦ੍ੀਆੰ ਦੀਆਂ ਜਾਤਾਂ (ਵਿਚੋਂ) ਬਾਂਈ ਜਾਤਾਂ (ਦੇ ਪੂਰਸ਼)। “ਘਰਾਂ ਦੀ ਜਿਮੀ' 
ਦੇਖਕੇ । £ਭਾਵ ਬਾਂ ਮੱਲ ਲਈ । “ਬਿਆਸਾ । ਜਿਸਦਾ । ?ਉਸ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆੰ । "ਰਾਵ 
ਰੀਗਾ ਦੇ ਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਫਲ ਮੁਕਤੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਏਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਤਤਕਾਲ ਵਲ 
ਮਿਲਢਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜੋਗੀ ਧਜਾਨ ਲਾ ਲਾ ਧਤਉਂਦੇ ਹਨ ਸੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦੇਵ ਦੇ 
ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਰਤੱਖ ਦਿੱਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਤਿਸ ਕੇਦ ਵਾਂਬੂ ਕਠਨ ਨਹੀਂ ( ਬਾਣੀ ) । " ਜੇ) 
ਪਸੂਆਂ ਨੂੰ ਰਜਾਕੇ ਕੁਛ ਬਚ ਰਹੇ । ""ਸਕ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ( ਲੋਣ ਵਾਲੇ ) ਅ£ਦ ਹੋਕੇ 
ਲੈਂਦੇ ਹਨ । "ਵਸਦੇ ਹਨ (ਅ) ਜਿਸਨੂੰ ਵਸਇਆ ਹੈ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁੰਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੪੫੦) ਰਾਸਿ ੧। ਸੱਸ ੩੩. 

ਪਰਸਤਿ ਸੋ ਨਰ ਪਾਇ॥੧੨॥ਉਤ ਸਾਵਨ ਕੀ ਕਥਾ ਕੁਛਕ ਹੈ ਸ੍ਰੋਤਾ ਸੁਨਹੁ 
ਸੁਜਸੁ ਗੁਰ ਕੇਰਿ । ਸਾਦਰ ਬਾਸ ਹਰੀ ਪੁਰ ਕੀਨਸਿ ਮਨਤਲਾਂ ਜਿਸ 
ਕੀ ਹੋੜਿ ਬਡੇਰ । ਜਬ ਰਾਜਾ ਤਿਹ ਚਰਨ ਪਖਾਰੇ ਅਪਰਨ ਕੀ ਗਿਨਤੀ 
ਕਾਂ ਹੇਗਿਬੋਦਨ ਕਰਹਿਂ ਬ੍ਰਿੰਦ ਨਰ ਮਿਲਿਮਿਲਿ ਕਰ ਜੋਰਹਿੰ ਕਰਿ ਭਾਉ 
ਘਨੇਰ" ॥ ੧੩ ॥ ਧਰਹਿੰ ਕਾਮਨਾ ਜਾਚਹਿੰ' ਆਨਿ” ਜੁ ਤਿਸ ਰਮਾਲ ਤੇ 
ਪੂਰ ਕਰੰਤਿ । ਸੁਤ ਬਿਤ ਕੀ ਕੈ ਤਨ ਅਰੋਗ ਕੀ ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤਿ 
ਹਰਖੰਤਿ।ਪਾਇਨ ਪਾਸ ਉਪਾਇਨ” ਅਰਪਤਿ ਸਰਬਦੇਸ਼ ਨਰ ਜਸ ਉਚ- 
ਰੋਤਿ। ਸਿੱਖੀ ਬਿਥਰੀ ਸਾਵਨ ਮਲ ਕੀ ਅਜ਼ਮਤ ਹੇਰਤਿ ਉਰ ਬਿਸਮੰਤਿ 
॥੧੪॥ਰਾਜਾਂ ਰਾਨੀ ਤ੍ਰਾਸ ਕਰਤਿ ਬਹੁ ਸੇਵਹਿ ਨਿਤ ਹੁਇ ਕਰਿ ਅਨੁਸਾਰ 
ਬਹੁਤ ਮੋਲ ਕੇ ਬਸਤ੍ਰ ਮੰਗਾਵੈਂ ਕਰਿਵਾਵੈਂ ਪੋਸ਼ਸ਼ ਸਭਿ ਚਾਗਕਭੋਜਨ ਮਹਿ 
ਅਮੇਜ਼ ਕਰਿ“ ਮੇਵੇ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਰਾਦਨਿ ਕੋ ਦੇਤਿ ਅਹਾਗਠਾਂਢੇ ਰਹੈ' ਦਾਸ ਹਿਤ 
ਸੇਵਾ ਹੁਕਮ ਦੇਹਿੰ ਸੋ ਕਰਹਿ ਸੁਧਾਰਿ॥੧੫॥ਅਸ ਪਦ ਉਚੋ ਜਬਹਿ ਪਹੁਰੋ 
ਚਿਤ ਮਹਿ ਚਿਤਵਤਿ ਭਾ ਇਸਿ ਭਾਇ।-ਕਾਰਜ ਸੁਧਰ ਗਯੋ ਸਭਿ ਗੁਰਕੋ 
ਪਹੁੰਚਾਏ ਕਾਸ਼ਟਸਮੁਦਾਇ।ਪਰਿਕੇ ਘਰ ਸਭਿਉਸਰ ਪਰਹਿੰਗੇ ਬਹੁਰੋਕੁਛ 
ਬਾਕੀ ਬਚ ਜਾਇ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਉਚਿਤ ਹੈ ਚਲਿਬੋ ਦਰਸਹਿਂ ਸਤਿਗੁਰ 
ਪੰਕਜ ਪਾਇ॥੧੬॥ਤਊ ਏਕ ਚਿੰਤਾ ਤਹਿੰ ਜੋਬੇ ਇਸ ਰੁਮਾਲ ਤੇ ਅਜ਼ਮਤ 
ਵਾਨ ਢਿਗ ਪਹੁੰਚੇ ਗੁਰ ਲੋਵਹਿੰਗੇ ਇਹੁ, ਕਾਰਜਭਯੋਪੂਰ, ਉਰਜਾਨਿ । 
'ਸ਼ਕਤਿਹੀਨ ਹੁਇ ਹੋਂ ਤਿਸ ਛਿਨ ਮਹਿੰ ਬਹੁਰ ਨ ਕਰਿਹੈ ਕੌ ਮਮ ਮਾਨ । 
ਬਡਿਆਈ ਗੁਰ ਕੀਂ ਤਬਿ ਬਿਦਤਹਿ ਮੈਂ ਬਨ ਜਾਵੇਂ ਅਪਰ ਸਮਾਨ।੧੭॥ 
ਇਹਾਂ ਰਹੇ ਹੀ ਬਨੇ ਬਾਰਤਾ ਪੂਜਹਿ ਲੋਕਬਿਲੋਕਿ ਮਹਾਨ।ਸੇਵਹਿੰ ਸਰਬ 
ਨਿਰਿਪਤ ਤੇ ਆਦਿਕ ਅਰਪਹਿ ਅਨਿਕ ਉਪਾਇਿਨ ਆਨਿ"। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ` 
ਗਏ ਕਯਾ ਪਰਾਪਤਿ ਬਨਜੋ ਰਹੋ ਗੁਰ ਇਸ ਹੀ ਥਾਨ। ਚ਼ਹੋਂ ਸੁ ਅਜ਼ਮਤ 
ਤੇ ਸਭਿ ਪਾਵੇ ਕੀਰਤਿ ਬਿਦਤਹਿ ਬਹੁਤ ਜਹਾਨ-॥ ੧੮॥ ਇਮ ਦ੍ਰਿੜ੍ 
"ਬਹੁਤਾ ਪਰੇਮ ਕਰਕੇ । “ਮੰਗਣ । ੧ਅਕੇ । “ਚਰਨਾਂ ਕੋਲ ਭੇਟਾ । “ਮਿਲਾਂ ਕਰਕੇ। ਝਚੈਗ] ਤਰ੍ਹਾ 
ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ।(ਅ) ਸੁਧਾਰ ਕੇ, ਭਾਵ ਦੰਗੀਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ । “ਚਰਨ ਕਵਲ 1 
“ਤੀਂਬੀ ਓਥੇ ਜਾਣ ਵਿਚ ਇਕ ਚਿੰਤ! ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੁਮਾਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮ੍ਰੈ ਕਰਾਮਾਤੀ ਹ। 
€ਹੋਰਨਾਂ ਜਿਹਾ । ੧ਲਿਆਕੇ । ਵਂਪਰਟ-ਮੰਨਤ । 

7ਪ:=ਇਹਾਂ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਬਨੇ=ਭਾਵ ਰੁਮਾਲ ਬਿਨਾਂ ਇਥੇ ਰਿਹਾਂ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੪੫੧) ਗਸ਼ਿ ੧। ਅੰਮੂ ੩੨. 

ਚਿਤ ਮਹਿੰ ਕਰਿ ਤਹਿ ਠਹਿਰਯੋ-ਨਹਿ ਜਾਵੇਂ ਅਥ ਗੋਇੰਦਵਾਲ-੧ 
ਕਿਤਿਕ ਮਾਸ ਬਸਤੇ ਤਹਿੰ ਬੀਤੇ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਗੁਰੂ ਬਿਸਾਲ।ਜਾਨਯੋਚਿਤ 
ਬਿਕਾਰ ਜੁਤਿ" ਤਿਸ ਕੌਪਠਯੋ ਹੁਕਮ ਨਾਮਾ ਤਿਸਿ ਕਾਠ। ਪਠਿ ਕਰਿਕਛ 
ਵਿਲਾਉ£" ਲਿਖਿ ਭੇਜਯੋ ਆਵਨ ਦੇਤਿ ਨਹੀਂ ਮਹਿਪਾਲ ॥੧੯ ॥ ਕੇਤਿਕ 
ਦਿਨ ਮਹਿ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਹੋਂ?ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਨਿ ਜਾਨ ਵਲਾਉ।-ਅਜ਼ਮਤ 
ਜੁਕਤਿ ਰੁਮਾਲ ਸੁ ਤਤਛਿਨ_ਗੋਇੰਦਵਾਲ-ਚਹਯੋ-ਚਲਿ ਆਉ”-। 
ਚਿਤਵਨ ਤੇ ਤੂਰਨ ਹੀ ਆਯਹੁ ਛੂਛੋ ਸਾਵਨ ਤਹਾਂ ਰਹਾਉ। ਜਾਨਿ ; ਗੁਰੂ 
ਗਤਿ ਬਹੁਤ ਬਿਸੁਰਤਿ-ਮੈਂ ਕੁਕਰਮ ਹੀ ਲਿਯੋ ਕਮਾਉ-4੨੦॥ ਦਿਨ 
ਦੁਇ ਚਤੁਰ ਬਿਸੂਰਤ ਬੀਤੇ ਪੁਨ ਮਨ ਮਹਿ ਸਮਝਯੋ ਇਸ ਭਾਇ/-ਰਾਜਾ 
ਰਾਨੀ ਸਚਿਵ ਪ੍ਰਜਾ ਜੁਤ ਮੈਂ ਅਬ ਚਲਹੁੰ ਪਰਹੁ ਗੁਰ ਪਾਇ । ਭੂਲ ਕਰੋਂ 
ਬਖਸ਼ਾਵਨ ਸਗਰੀ ਅਹੈਂ ਬਿਸਾਲ" ਨ ਕੁਛ ਮਨ ਲਯਾਇਂ । ਸਭਿ ਸੈਗਤ 
ਜੁਤਿ ਸ਼ਰਨੀ ਪਰਿਹੋਂ ਬਿਨਤੀ ਕਰਿਹੋਂ ਥਿਰ ਅਗਵਾਇ॥੨੧॥ਬਡਿਅਨਿ 
ਕੀ ਰਿਸ ਅਗਨੀ ਸਮਸਰ ਬਿਨੈ ਨੀਰ£ ਤੇ ਹੋਵਤਿ। ਸ਼ਾਂਤਿ ਅਵਰ ਉਪਾਵ 
ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਬਨਿ ਹੈ, ਕਰਹਿ ਜਿ ਬਲ ਛਲ ਪ੍ਰਿਤ ਪਰ ਜਾਤਿ”-। ਇਹ 
ਮਤਿ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਿ ਕਹ੍ਯੋ ਨ੍ਰਿਪਤਿ ਕੌ “ਹਮਰੇ ਬਡੇ ਤਹਾਂ ਅਵਦਾਤਿ”। 
ਕ੍ਰਿਪਾ ਪਾਇ ਤਿਨ ਕੀ ਮੈ ਮੈਂ ਆਯਹੁ ਬਸਜੋ ਬਹੁਤ ਸਭਿਕੋ ਸੁਖਦਾਤਿ॥੨੨॥ 
ਅਬਿ ਦਰਸ਼ਨ ਹਿਤ ਮੈ ਮੈਂ ਚਲਿ ਜੈ ਹੋਂ ਤੁਮਭੀ ਬਲਿ ਕਰਿ ਪਰਸਹੁਪਾਇ। 
ਅਤਿ ਪੁਨੀਤ ਹੈ ਮੇਲ ਤਿਨਹੁੰ ਕੋ ਲੌਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਭਲੋ ਹੁਇ ਜਾਇ।ਉੱਤਮ 
ਅਧਿਕ ! ਅਕੋਰਨ ਕੌ ਲਿਹੁ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਨਤਾ ਤੇ ਸੁਖ ਪਾਇ/ਸਭਿ ਰਣਵਾਸ੯ 
ਸਚਿਵ ਅਰੁ ਸੈਨਾ ਪ੍ਰਜਾ ਲੋਕਸੈਗੇ ਸਮੁਦਾਇ'॥੨੩॥ਨ੍ਰਿਪ ਕਰ ਜੋਰੇ ਮਾਨ 
ਬਾਰਤ/ ਕਜੋ ਤਯਾਰ ਸਭਿਹੀ ਸੰਗ ਲੀਨਿ । ਸਾਵਠਮਲ ਹਿਤ ਸਿਵਕਾ 
ਦੀਨਸਿ ਗਜਬਾਜੀ ਰਚਿ ਸਾਜਨਵੀਨ।ਬਹੁ ਡੋਰੇਂ'"ਮਹਿਖੀ''ਤੇਆਦਿਕ 
ਚਢਿ ਚਾਲੀ ਉਰ ਆਨੰਦ ਕੀਨਿ । ਭਯੋ ਉਮਾਹ ਸਭਿਨਿ ਕੇ ਮਨ ਮਹਿ 
-ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਹਿੰ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਥੀਨ-॥੨੪॥ ਸਨੇ ਸਨੇ ਸਭਿ ਮਾਰਗ ਉਲੰਘੇ 
ਪਵਿਕਾਚਾਂ ਵਾਲ (ਰੇ ਗਿਆ ਹੈ) । “(ਸਾਵਣ ਨੇ 2੪ ਨਾਮਾ) ਪੜ੍ਹਕੇ ਕੁਛ ਬਹਾਨਾਂ । ੧ਆਵੇ । 
“ਗਾਵ ਆਗਿਆ ਤੇਗ ਕੀਤੀ ਹੈ । “ਵਿਸ਼ਾਲ (ਚਚਤ ਵਾਲੇ) ਹਨ, ਭਾਵ ਜਿਥੇ ਸਦਾ ਬਖਸ਼ਸ਼ 
ਵੱਸਦੀ ਹੈ । $ਝੋਨਤੀ ਰੂਪ ਪਾਣੀ ਨਲ । ? ਅੱਗ ਉੱਤੇ) ਘਿਉ ਮਾਨੋ ਪੈ ਜੀਦਾ ਹੈ। "ਪੂਗਫ । 
<ਰਣੀਆਂ । '“ਬੋਲੇ । "੯ਪਫਰਣੀ 1 [ਸੈਸ:, ਮਹਿਸ਼ੀ] । #੫੪-ੇਰੇਛ=ੰਝੂ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । _ (੧੪੫੨) ___ਰਸਿ੧। ਅੱਸੂ ੩੨. 

ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਪੁਰੀ ਕੌ ਆਇ।ਨਦੀ ਬਿਪਾਸਾਕੇ ਤਟ ਉਤਰੇ ਨ੍ਰਿਪ ਮਹਿਬੀ 
ਸੈਨਾ ਸਮੁਦਾਇ।ਧੀਰ ਦਿਲਾਸਾਂ ਦੇ ਕਰਿ ਤਬਿਹੀ ਸਾਵਣਮੱਲ ਪੁਰੀ ਪ੍ਰਵਿ- 
ਸ਼ਾਇ। ਮਿਲਜੋ ਮੇਲੀਅਨਿ ਸਿਖ ਸਕਿ ਸੈਗਤਿ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਿ" ਉਥ 
ਹਰਖਾਇ ॥੨੫॥ ਪੁਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਕੁਛਕ ਲਾਜ ਜੁਤਿ 
ਗਮਨਜੋ ਪਾਸ ਪਗ ਪੰਕਜ ਪਰ ਸਿਰ ਕੌ ਧਰਿ ਕਰਿ ਕੀਨ ਬੈਦਨਾ ਭਾਉ 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼/ਸੈ ਰਾਵਰਿ ਕੋ ਸਿਖ ਅਰ ਸੁਤ ਸਮ ਸੇਵਕ ਸਦਾ ਏਕ ਉਰਆਸ 
ਲਘ ਬਿਗਾਰ ਦੇ, ਬਡੇ ਸੁਧਾਰਹਿੰ, ਛਿਮਾ ਕਗੰਹੇ ਅਪਨੋ ਲਖਿ ਤਾਸੁ” ॥ 
੨੬ ॥ ਸਿੱਖਯਾ ਦੇੜਿ ਦੁਲਾਰਤਿ ਸੁਤ ਕੋ ਅਵਗੁਨ ਮਨ ਮਹਿ ਧਰਹਿੰ ਨ 
ਕੋਇ। ਉਪਜਹਿ ਲਾਜ ਬਡਨ ਕੇ ਹੀਅਰੇ ਸਿਖ ਸੇਵਕ ਸੁਤਿਂ ਖੋਟ” ਜਿ 
ਹੋਇ। ਬਖਸ਼ਹਿ ਖਤਾ" ਬਿਰਦ ਨਿਜ ਜਾਨਹਿੰ, ਤੁਮ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਸਭਿ 
ਜੋਇਕਹੌਂ ਕਹਾਂ ਤੁਮ ਜਾਨਹੁ ਸਗਰੀ”ਇਮਿ ਕਹਿ ਜੋਰ ਰਹਕੋ ਕਰਦੋਇ 
॥੨੭॥ਸ਼੍ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਸਕਾਨੇ ਪਿਖਿਕੈ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸਿੰਧੁ ਕਰਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਬਖਾਨ । 
“ਸਿਖ;ਸੇਵਕ,ਸੁਤ ਅਹੈਂ ਜਿ ਮੇਰੇ ਭਿਨ ਕੋ ਚਹੋਂ ਕਰਨ ਕੱਲਯਾਨ । ਤੁਵ 
ਮਨ ਮਹਿ ਹੈਕਾਰ ਬਕਾਧਿੰ ਭੀ ਤਿਸ ਹਰਿਬੇ ਹਿਤ ਇਮਿ ਕ੍ਰਿਤ ਠਾਨਿ”। 
ਲਿਯੋਰੁਮਾਲਨ ਕਰਿਚਿਤਚਿੰਤਾ,/ਅਬਿਭੀਤੁਝ ਦੈਹੋਂ ਬਹੁ ਦਾਨ॥੨੮/ਦੇਸ਼ 
ਹਰੀ ਪੁਰ ਸਹਤ ਨ੍ਰਿਪਤਿ ਜੁਤ ਇਹੁ ਸੈਗਤਿ ਸਗਰੀ ਤੁਝ ਦੀਨ । ਚਿਰੈ- 
ਕਾਲ ਸੁਖ ਭੋਗਹੁ ਬਨਿ ਗੁਰ] ਮੇਰੀ ਦਾਤ ਨ ਹੋਵਹਿ ਹੀਨ। ਰਹੋ ਕੁਸ਼ਲ 
ਸੋਂ ਸਭਿ ਕੁਛ ਪਾਵਹੁ ਪੁਨ ਪ੍ਰਲੋਕ ਮੈਂ ਨਿਜ ਢਿਗ ਕੀਨ । ਨ੍ਰਿਭੈ ਵਿਰਹੁ 
'ਸਭਿ ਕੂਤਪ੍ਰੰਤ ਜੇ ਡਾਕ ਨਆਦਿ ਸੁ ਤੋਹਿਅਧੀਨ॥੨੯॥ਗੁਪਤਰਹਤਿ ਜੇ 
ਸ਼ਕਤਿ ਜੁਕਤਿ ਬਡ ਮਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਤੁਝ ਢਿਗ ਆਇ । ਚਿਤ ਮਹਿ 
ਚਹਹੁ ਕਰਾਵਹੁ ਤਿਨ ਤੇ ਨਹਿ ਆਗਜਾ ਕੋ ਸਕਹਿ ਮਿਤਾਇਨਿਸਦਿਨ 
'ਸੇਵੰਹੇ ਸਗਰੇ ਤੋਂ ਕਹੁ ਮਮ ਸੇਵਾ ਤੇ ਇਹ ਢਲ ਪਾਇ।ਬਨਿ ਗੁਰਚਰਨ _ 
ਪੁਜਾਵਹੁ ਸਭਿ ਤੇ ਅਪਰ ਨ ਸ਼ੇਕਾ ਕੁਛ ਮਨ ਲਜਾਇ॥੩੦॥ ਮਮ ਰੁਮਾਲ 

੧ਸੁਖਸਾਂਦ ਪੁੱਛਕੇ। "ਛੋਟੇ ਵਿਗੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।$ਉਸਨੂੰ ਅਪਣ। ਜਾਣਗੇ।$ਖੋਟ ਵਾਲਾ।“ਡੁੱਲ । _ 
੬ਰੋਗ । (ਉਸ ਹੋਗ ਦੇ) ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਸੰਤੇ ਐਉਂ ਕੀਤ। ਹੈ , "ਭੋਣਾਂ। _”੫੮-ਜੁੜਿ । 

ਹੰਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਂਭ ਨੂੰ ਮੰਜੀ ਦੇਣ ਦੇ ਪੂਸੈਗ ਵਿਖ-ਮੰਜੀ=ਪਦ ਢ ਅਰਥ ਸ਼੍ਰ ਗੁਰ 
ਨ।ਨੋਕ ਪੂਕਾਸ਼ ਪੂਰਖਾਰਧ ਅਧਜਾਯ ੪੯ ਅੰਕ ੧੩ । ਪੁਨਾ:=ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਉਤਰਾਰ੍ਧ; ਅਧਯਾਯ ੯, ਅੰਕ ੫੬, ੫ਢ-ਗੁਰ=ਵੀ ਹੇਠਲੀ ਟੇਕ) ___ਤੰਪਾਤ-ਗੇ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਯ । ( ੧੪੫੩ ) ਗਾਸਿ ੧। ਅੰਸੂ ੩੩, 

ਤੇ ਸਿੱਧਾਂ ਸਗਰੀ ਭਯੋ ਤੋਹਿ ਮਨ ਤਿਨ ਮਹਿੰ ਲੀਨ”! ਪਾਇ ਭਯੋ ਹੈਕਾਰ 

ਤਿਨਹੁ ਤੇ ਭਗਤਿ ਪੰਥ ਤੇ ਹੋਯਹੁ ਹੀਨ। ਗਤਿ ਪ੍ਰਲੋਕ ਬਿਗਰੇ ਹੈ” ਤਿਨ 

ਤੇ ਯਾਂਤੇ ਮੈਂ ਸਭਿ ਲੀਨਸਿ ਛੀਨ । ਰੱਛਜਾ ਕਰੀ ਸਕਲ ਬਿਧਿ ਤੇ ਤੁਵ 

ਅਬਿਸਿਮਰਹੁ ਸਤਿਨਾਮ;ਪ੍ਰਬੀਨਂ॥੩੧॥ਦੋਹਰ॥ਇਸਥਿਧਿ ਅਪਨੌ ਜਾਨਿ 

ਕੈ ਸੁਖ ਦੀਨਸਿ ਦੁਇ ਲੰਕ। ਪੈਨ ਪੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਮਰ ਸਿਮਰਹੁ ਕਰੈ 
ਅਸ਼ੋਕ ॥ ੩੨॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ ਰ੍ਰਿੰਬੇ ਪ੍ਰਥਮ ਰਾਸੇ “ਸਾਵਣ ਮੇਲ ਸ਼੍ਰੀ 

ਗੁਰ ਸੈਂਗ ਮਿਲਨਾੰ ਪੂਮੈਗ ਬਰਨਨ ਨਾਮ ਦੋਇ ਤ੍ਰਿੰਸਤੀ ਅੰਸੂ ॥ ੩੨ ॥ 
੩੩ [ਰਾਜੇ ਨੇ ਵਿਦਾ ਹੋਕੇ ਹਰੀ ਪੁਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸੱਚਨ ਸੱਚ ਦ ਪੂਮੈਰ] 

ਢੌਹਰਾ॥ ਜੁਗ ਲੋਕਨਿ ਸੁਖ ਦਾਤਿ ਲਹਿ ਸਾਵਣ ਮਲ ਹਰਖਾਇ । ਮਹਿਮਾ 

ਜਾਨੀ ਗੁਰੂ ਕੀ-ਅਪਰ ਨ ਕੌ ਅਧਿਕਾਇ ॥੧॥ ਸ੍ਰੈਯਾ ਵ੮। ਜਥਾ ਜੋਗ ਸ਼੍ਰੀ 

ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਨਸਿ ਮਮ ਮਨ ਕੌ ਨਾਸਜੋ ਹੈਕਾਰ । ਸੈਗਤਿ ਦਈ ਗੁਪਤਿ` 

ਬਸਿ ਹੋਏ ਕਾਰਜ ਸਗਰੇਦਦੇ ਸੁਧਾਰਿ-।ਮੁਦਿਤ ਹੋਇ ਕਰਿ ਬਿਨੌਬਖਾਨੀ 

€ਆਯੋ ਭੂਪ ਸਹਤ ਪਰਵਾਰ । ਸੈਨਾ ਪ੍ਰਜਾ ਸਚਿਵ ਸੈਰ ਸਗਰੇ ਮਹਿਖੀ” 
ਆਦਿਕ ਔਰ ਜਿ ਦਾਰ'੨॥ ਆਗਜਾ ਰਾਵਰ ਕੀ ਅਥਿ ਹੋਵਹਿ ਦਰਸ਼ਨ 

ਕਰਹਿ ਸਮੀਪੀ ਆਨਿ। ਅਭਿਲਾਖਾ ਤਿਨ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤਿ£ ਕਰਹਿ ਬਿਲੋ- 
ਚਨ ਸਫਲ ਮਹਾਨ । ਹੋਹਿ ਪੁਨੀਤ; ਪਾਪ ਸਭਿ ਨਾਸਹਿੰ, ਪਾਵਹਿ ਪੂੰਨ 

ਬੈਦਨਾਠਾਨਿ।ਸ਼ਰਧਾਂ ਧਰਿਯੁੰਰ ਤੇ ਇਹ ਗਮਨਜੋ ਤੁਮ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਭਿ 

“ਭੋਰ: ਮਨ ( ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਿਚ ) ਹੀ ਮਗਨ ਹੋ ਗਿਆ । "ਤੇਰੀ ) ਪੂਲੋਕ ਦੀ ਗਤੀ 

` ਫਿਗੜ ਜਾਣੀ ਸੀ। “ਗੁਪਤ ਦੂਹਾਂ, ਗੁਪਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ । “ਪਫਰਾਣੀ । “ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ । 

੬ਮੈਪੂਰਨ ਕਾਲਾਂ ਪਾਪਤ (ਹੇਠ) । 
ਐਸਾਵਣ ਮਲ ਨੇ ਸਮਬਿਆ ਕਿ ਸਤਿਰੁਰ ਦੇ ਵਰ ਨਾਲ ਜੋ ਆਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀਆੰ 

ਪਾਪਤ ਹੋਈਆਂਹਨਇਹ ਜੈਸਾਰਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਂਤੂ ਪਾਸ ਰਖਣੀਆੰਟੇ ਵਰਤਣੀਆਂਹੀ ਪਰਮਾਰਥ 

ਹੈ। ਫਲ ਹੋਇਆ ਹੈਕਾਰ ਤੇ ਬੇਮੁਖਤਾਈ । ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕਰੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਖਣਾ ਕਰਕੋ 

ਮਦ ਦੂਰ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਸਮਝ ਆਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਪਤਿਤ ਹੋ 

ਗਿਆ ਸੈਂ । ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾਂ; ਆਪਣੀ ਕਲਿਆਨ ਦੇ ਯਤਨ 

ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦਾਨ ਦੇਕੇ ਜਗਤ ਤਾਰਨਾਂ ! ਇਹ ਸਮਝ 

ਦਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਨਾਮ ਵਿਚ ਲਾਕੇ ਵੇਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਤਮ ਸਤਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਹੇਗੀ । ਹੁਣ 

ਸਾਵਣ ਮਲ ਨਾਮੀ ਤੇ ਭਗਤ ਪੁਰਖ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਸਿਯੋਆੰ ਨੂੰ ਹਉ' ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ 

ਵਵੱਟੇਟ।, ਪਰ ਸਾਈਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਂਹੇ ਵਿਚ ਸਾਈਂ ਦੇ ਗਮਾਂ ਢਿਚ ਵਰੰਤੇਗਾ । 



ਸ਼ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੪੫੪ ) ਰਾਸਿ ੧॥ ਅੰਸੂ ੩੩, 

ਜਾਨਿ”॥੩॥ ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕਰਿ ਕਰੁਨਾ ਕਹਜੋ “ਦੇਗ ਤੇ ਭੋਜਨ 
ਖਾਇ।ਨਰ ਸੈਗੀ ਸਭਿ ਹੀ ਸੈਗ ਆਨੈ ਇਸਤ੍ਰੀ ਰੂਪ ਨ ਆਵਨਿ ਪਾਇਂ। 
ਪੁਨ ਸਾਵਣ ਅਰਦਾਸ ਬਖਾਨੀ “ਮਹਾਂਰਾਜ ਸੁਨੀਅਹਿ ਸੁਖਦਾਇ । ਚਿਤ 
ਆਸਾ ਧਰਿ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰੋਮ ਕਰਿ ਕਹਿ ਨਿਪ ਸੋਂ ਆਈ ਸਮੁਦਾਇ ॥ ੪॥ 
ਕਰਹੁ ਆਪ ਅਭਿਲਾਖਾ ਪੂਰਨ ਚਹਤਿ ̀ ਦੂਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਆਇ । ਹੁਇ 

ਨਿਰਾਸ ਬਿਨਦਰਸ਼ਨ ਗਮਨਹਿਂ" ਬਹੁਤ ਬਿਸੂਰਹਿੰਗੀ'ਦੁਖ ਪਾਇ। ਦਯਾ 
ਕਰਨਕੋ ਬਿਰਦ ਸੈਭਾਰਹਆਇਸ ਦੇਹ ਸਕਲ ਦਰਸਾਇੰ੧ਧਰੈਂ ਭਾਵਨੀ” 
ਸਕਲ ਭਾਮਨੀਂ“ ਗੁਰ ਜੀ ਪਠਵਹੁ; ਤਿਨੈ ਬੁਲਾਇ! ॥ ੫॥ ਤਬਿ ਸਤਿ- 
ਗੁਰ ਆਇਸ ਇਮਿ ਕੀਨਸਿ “ਜਿਤਿਕ ਭਾਰਜਾ ਨ੍ਰਿਪ ਕੀ ਹੋਇ । ਦਾਸੀ 
ਆਦਿ ਅਪਰ ਜੇ ਦਾਰਾ ਰੈਗਦਾਰ ਅੰਬਰ ਲੇ ਜੋਇ । ਸਭਿ ਸੋਂ ਕਹਹੁ ਸ੍ਰੇਤ 

੧ਜਾਵਣਗੀਆਂ । “ਬੁਰਨਗੀਆੰ । ₹ਸੱਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣ । “ਸ਼ਰਧ । “ਇਸਤ੍ਰੀਆੰ । 

“ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਗਸ ਦੇ ਅੰਸੂ ੪੨ ਤੇ ੬੩ ਵਿਚ ਦੋ ਹੋਰ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿ- 
ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਆਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਚਲਣਾ 

ਕਰ ਗਏ ਸੀ,  ਜਿਨ੍ਹੀਂ ਨੂ ਨੂੰ ਲਿਆਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਵਿਚ ਰਖਕੇ 

ਜੀਉਂਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯਾਚਨਾ ਕੀਤੀ ਤੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵਾ ਦਿੱਤ, ਇਸੈ ਤਰ੍ਹਾ 
ਰਾਸ ੨ ਦੇ ਅੰਸੂ ੯ ਵਿਚ ਬਾਉਲੀ ਸਮੰਹਬ ਦਾ ਕੜ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਭੀ ਮਾਣਕ ਜਦ ਇਕ 
ਦਮ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਉਲੀ ਵਿਚ ਹੀ ਸਮਾ ਗਿਆ ਤਦ ਓਹਦੀ ਮਾਤਾ 

ਰੁਦਨ ਕਰਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆਈ । ਆਪ ਨੇ ਮਾਣਕ ਜੀ. ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ । 
ਫਿਰ ਇਸੇ ਰਾਸ ਦੇ ੫੫ ਅੰਸੁ ਵਿਚ ਪਤਿਬ੍ਰਤਾ ਮਾਈ ਤੇ ਦੀਵਨ ਵਿਚ ਓਹਦਾ ਵਿਰਤਾਂਤ 

ਸੁਣਨਾ ਤੇ ੬੦ ਅੰ ਵਿਚ ਮਥੋ ਮੁਰਾਰੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇਕੇ ਕਵੀ ਜੀ ਦਸਦੇ 
ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸੂਭਾਗ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪੂਚਾਰਕ ਨੀਯਤ ਕੀਤਾ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 
ਪ੍ਰਗਫ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾਂ, 

ਗੇਵਲ ਇਹ ਕਿ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਜਾਕੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਕੇ 

ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਓਹ ਸਿਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਢੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਭੀ ਕੈਮ 
ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਬੇ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰੋਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, 

ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਜਾਪਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤ੍ਰੀ ਲਈ ਭੜਕੀਲੇ ਲਿਬਾਸਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂ ਘੁੰਭ ਕੱਢ 

ਕੇ`ਜਾਂ ਬੁਰਕੇ ਆਦਿਕ ੫ਰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀ । ਸਹਿਜ ਸੂਭਾ ਸਾਂਦੇ `ਲਿਬਾਸ 

ਵਿਚ ਮਨ ਨੀਵੇ' ਨਾਲ਼ ਭੁਗਤੀ ਭਾਵ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਰੋਕ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ । 

।ਖਿ੪-ਪਠਹੁ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ___ (੧੪੫੫) ਗਸਿ ੧। ਅੰਸ ੩੩. 

ਕਰਿ ਪੋਸ਼ਿਸ਼' ਮੁਖ ਕੌ ਨਹੀ' ਛੁਪਾਵਹਿਕੋਇਦਰਸ਼ਨਿ ਕਰਿ ਕਰਿ ਸਗਰੀ 
ਗਮਨਹਿਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਬਨਿਕੈ ਸੋਇ॥੬॥ ਦੇਗ ਅਹਾਰ ਅਚਹਿ ਨਹਿ 
ਬੈਕਹਿੰ,ਦਰਸ਼ਹਿੰਹਨਹਿ ਲਾਜਹਿੰ ਮਨ ਮਾਂਹਿ। ਇਮਿ ਦਰਸ਼ਨਿ ਕੋ ਕਰਹਿ 
ਆਠ ਕਰਿ ਜੇ ਤਿਨ ਕੇ ਚਿਤ ਮਹਿੰ ਅਤਿ ਚਾਹਿ?। ਸਾਵਨ ਸੁਨਿ ਕਰਿ 

ਤਹਿ ਤੇ ਗਮਨਯੋ ਗੁਰ ਆਇਸ ਕੌਕਹਿ ਤਿਹ ਪਾਹਿ/ਮੈਂ ਕਹਿ ਬਹੁ ਬਿਧਿ 
ਅਸ ਠਹਿਰਾਈ' ਦੇਨਿ ਦਰਸ ਤਿਯ ਮਾਨਹਿੰ ਨਾਂਹਿ ॥ ? ॥ ਇਸਤ੍ਰੀ 
ਨਹਿ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਿ ਪਹੁੰਚਹਿੰ” ਬਰਜੀ ਰਹਹਿ ਵਹਿਰ ਕੇ ਥਾਨਨਮੋਕਰਤਿ 
ਬਿਨ ਦੇਖਨਿ ਤੇ ਸਭਿ,ਤੁਮਕੋਂ' ਇਸ ਬਿਧਿ ਕੀਨਿ ਬਖਾਨ।-ਸੇਤ ਬਸਤ੍ਰ 
ਪਹਿਰਾਵਹੁ ਸਭਿ ਕੋ ਪੁਨ ਪਾਵਹਿ ਦਰਸ਼ਨ ਇਤ ਆਨਿ-' ਸੁਨਿ ਮਹਿ- 
ਪਾਲਕ ਮਾਠੀ ਤਿਸ ਬਿਧਿ ਮੁਦਤਿ ਭਯੋ ਮਨ ਬਿਖੈ ਮਹਾਂਨ ॥੮॥ ਸਭਿਨਿ 
ਦੇਗ ਤੇ ਭੋਜਨ ਖਾਯੋ ਬਹੁਰ ਗਯੋ ਸੈਗ ਲੈ ਰਣਵਾਸੁ”। ਬਸਤ੍ਰ ਸੁਪੇਦ 
ਸਭਿਨਿ ਤਨ ਧਾਰੇ ਬਦਨ ਅਛਾਦਜੋ ਨਹਿ ਕਿਸ ਬਾਸ” । ਸਤਿਗੁਰ ਖਰੇ 

ਰਹਤਿ ਗਹਿ ਕੀਲਕ'ਬੀਚ ਚਬਾਰੇ ਉਚ ਅਵਾਸੁਹੁਤੀ ਦਰੀਚੀ" ਨਿਕਟ 

ਤਿਲੀ ਕਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਹਿ ਜਿਨਹੁਂ ਕਹੁ ਪਾਸ॥੯॥ ਤਿਸ ਕੇ ਤਰੇ 
ਖਰੇ ਹਇ ਕਰਿ ਕੈ ਅਵਲੋਕਤਿ ਗੁਰ ਰੂਪ ਸੁਜਾਨ । ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿ ਕਰਿ 
ਗਮਨਤਿ ਆਗੇ ਅਪਰਆਇ ਹੇਰਹਿ ਤਿਸ ਬਾਨ।ਦੇਸ਼ ਬਦੇਸ਼ਨਿਕੀਬਡਿ 
ਸੈਗਤਿ ਇਸੀ ਰੀਤਿ ਦਰਸਤਿ ਹੈ ਆਨਿ"” । ਅੰਗੀਕਾਰ ਅਕੋਰ ਕਰਹਿ 
ਨਹਿ ਏਕ ਦਿਵਸ ਕੌ ਲੇਂ ਹਿਤ ਖਾਨਿ ॥੧੦॥ ਇਹ ਮਿਰਜਾਦ ਕਰੀ ਸ਼੍ਰੀ 
`ਗੁਰ ਜੀ,ਨਿਕਟ ਸਿੱਖ ਇਸ ਬਿਧਿਕੋ ਜਾਨਿ"। ਸੋਈ ਕਰਹਿ ਅਪਰ ਨਹਿ 

ਬਰਤਹਿੰ ਮਹਿਪਾਲਕ ਆਯਹੁ ਤਿਸ ਥਾਨ । ਸਨਮੁਖ ਖਰੇ ਹੋਇ ਗੁਰੁ 
ਦਰਸੇ ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਬਦਨ ਕੋ ਠਾਠਿ। ਉੱਤਮ ਅਧਿਕ ਅਕੋਰਨਿ ਕੌ ਤਬਿ 
ਅਰਪਨ ਲਾਗਜੋ ਬਿਨੈ ਬਖਾਨਿ॥੧੧॥ਸਭਿਬਿਧਿ ਤਬਿਸਿੱਖਨ ਸਮਝਾਈ 
ਵੇਰ ਨਮੋ ਕਰਿ ਕੀਨ ਪਯਾਨ । ਪੁਨ ਸਚਿਵਨ ਦਰਸੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਅਰੁ 

ਸੈਨਾ ਕੇ ਲੋਕ ਮਹਾਂਨ । ਮਹਿਖੀ ਸਹਤ ਅਪਰ ਜੇ ਦਾਂਚਾ ਬਿਸਦ ਬਸਤ੍ਰ 

੧ਢਿੱਟੀ ਪਹਿਰਕੇ ਪੋਸ਼ਾਕ । “ਗੁਰੁ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਹੈ:-1 “(ਗੁਰੂ 
ਜੀ) ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਮੰਨੇਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ । “ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ (ਗੁਰੂ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ) ਨਹੀਂ 
ਪਹੈਚਦੀਆੰ । (ਪਰ) ਤੁਸਾਨੂੰ । ਝਗਾਣੀਮੱ ਨੂੰ । “ਮੂੰਹ ਢਕਿਆਂ ਨ। ਕਿਸੇ ਕਪੜੇ ਨਾਲ । 
ਦਕਿੱਲੀ । ੯ਬਾਰੀ[ਫ:,ਦਰੀਚਾ] "?ਆਕੇ । "ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿਖ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੪੫੬) ਗਾਸਿ ੧ । ਅਸੂ ਤਤ. _ 

ਜੁਤਿ ਬੈਦਨ ਠਾਨਿ।ਆਵਤਿ ਜਾਤਿ ਪ੍ਰਠਾਮ ਸੁ ਕਰਿ ਕਰਿ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇ 
ਜੋਰ ਕਰਿ ਪਾਨ॥੧੨॥ਇਕ ਰਾਠੀ ਸਨਮੁਖ ਜਥਿ ਹੋਈ ਝਟਿਤ” ਬਸਤ੍ਰ 
ਤੇ ਬਦਨ ਛਿਪਾਇ । ਹੁਤੀ ਨਵੀਨ ਲਾਜ ਉਰ ਛਾਈ ਮਤਿ ਬਿਨ” ਗੁਰ 
ਬਚਨ ਨ ਸਿਮਰਾਇੰ । ਤਿਸ ਕੀ ਦਿਸ਼ਿ ਅਵਲੋਕਨ ਕਰਿਕੇ ਸਤਿਗੁਰ 
ਬੋਲੇ ਸਹਿਜ ਸਕਾਇ । “ਇਹ ਕਮਲੀ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਆਈ ਜੇ ਹਮਰੋ 
ਦਰਸ਼ਨਨਹਿ ਭਇ॥੧੩॥ਤਤਛਿਨ ਸੁਧਿਬੁਧਿ ਨਾਸ਼ਕਈ ਤਿਸ/ਬਸਤ੍ਰ 
ਉਤਾਰਤਿ ਦੀਏ ਬਗਾਇਧਾਦ ਅਚਾਨਕ ਗਈ ਵਹਿਰ ਕੋ ਮਾਨਵ ਘੇਰ 
ਰਹੇ ਸਮੁਦਾਇ । ਨ੍ਰਿਪਤ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਸੁਨਯੋ ਗੁਰ ਬਚ ਕੋ ਅਧਿਕ ਤ੍ਰਾਸ 
ਕਰਿ ਉਰ ਬਿਸਮਾਇ। ਸ਼ਰਧਾ ਵਧੀ ਅਮੋਘ“ ਵਾਕ ਅਸ ਜਿਮ ਰਘਬਰ ਕੇ 
ਸਰ£ ਸਵਲਾਇ॥੧੪॥ਰਹਜੋ ਕਿਤਿਕ ਦਿਨ,ਨਿਤਿਪਰਤਿ ਦਰਸਹਿ ਬੈਦਨ 
ਕਰਹਿ ਭਾਉ ਬਹੁ ਠਾਨਿ।ਨਹੀਂ ਭਾਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੋਈ ਕਰੇ ਬੇਗ ਗਮਨੀ _` 
ਉਦਿਆਨ” । ਦੇਗ ਕਰਾਵਤਿ ਰਹਜੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਚਿਵਨਿ ਸਹਤ ਕਰਭਿ _ 
ਤਹਿ ਖਾਂਨਿ"। ਡਰਹਿ ਅਵੱਗਜਾ ਤੇ ਕਛੁ ਹੋਹਿ ਨ, ਮਨ ਤੋ ਨੰਮ੍ਹੀ ਰਹੈ 
ਮਹਾਨਿ॥੧੫॥ਕਿਤਿਕ ਦਿਵਸ ਬਸਿ ਬਿਦਾ ਭਯੋ ਪੁਨ ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਸ 
ਤਿਸੁ ਕੋ ਦੀਨਿ । “ਸਾਵਣਮੱਲ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੁਮਰੋ ਇਸ ਕੋ ਨਿਤਿ ਮਾਂਨਹੁ 
ਹਿਤ ਕੀਨਿ।ਸਤ ਜਿਵਾਇਬੇ ਆਦਿ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰਬ ਪੂਰਨ ਕਰੀ ਪ੍ਰਬੀਨ। 
ਅਬਿ ਭੀ ਬਾਂਛਤਿ ਦੇਇਸਭਿਨਿ ਤਿਨ”ਂਸ਼ਰਧਾ ਧਰਹੁ ਕਸ਼ਟ ਗਨ ਛੀਨ। 
੧੬॥ ਸਰਬ ਦੇਸ਼ ਤੁਮਰੇ ਕੋ ਗੁਰ[ਹੈ ਹਿਤ ਕਰਿ ਸੈਵਹ ਪ੍ਰਿਥਮ ਸਮਾਨ) 
ਹਾਂਥਿ ਜੋਰ ਨ੍ਰਿਪ ਨੇ ਸਿਰ ਧਾਂਰੀ “ਤਿਨ ਕੇ ਨਿਤਿ ਅਨੁਸਾਰਿ ਮਹਾਨ । 
ਮਨਹੁ ਪ੍ਰਾਨ ਸਭਿ ਕੇ ਸਤ ਐਸੋ” ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਿਵਾਇ ਦਿਯੋ ਬਡ ਦਾਨ । 
ਇਸ ਤੇ ਨੀਕੋ ਆਨ ਕੌਨ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਿ ਤੁਮਰੋ ਦਰਸ਼ਨ ਠਾਨਿ? ॥੨੭॥ 
ਇਮਿ ਕਹਿ ਨ੍ਰਿਪ ਕੋ ਬਿਦਾ ਕਰਯੋ ਪ੍ਰਭੁ, ਗਯੋ ਹਰੀਪੁਰ ਅਪਨੇ ਦੇਸ਼ । 
ਸਿਮਰਨ ਕਰਤ ਰਹੋ ਸ਼ਰੀਸਤਿਗੁਰ ਸਾਵਣਮਲਕੋ ਪੁਜਵਿਸ਼ੇਸ਼ਸਚਿਵਨ 

"ਛੇਤੀ ਨਾਲ । “ਮੁਰਖ ਨੇ । ₹ਯਾਦ ਨਾਂ ਕੀਤੇ । ਸਟ ਦਿੱਤੇ । “ਸਫਲੇ । ਤੀਰ । “ਛੇਤੀ ਨਲ 
ਜੈਗਲ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ । "ਭਾਵ ਲੰਗਰ ਵਿਚ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ।. ੯ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ / 
"ਸਭ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਐਸੀ (ਚੀਜ਼ ਹੈ) ਜੋ ਮਾਨੋ ਪ੍ਰਾਾਂ (ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ) । (ਅ) ਮਾਨੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਣ 
(ਫੂਪੀ) ਐਹੋ ਜਹੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ । #ਂਪਾ:-ਨਿਤ | 

7ਦੇਖੋ ਇਸੇ ਗਾਸ ਦੇ ਅੰਸੂ ੩੨ ਅੰਕ ੨੯ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਟੂਕ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੁਰਜ । (੧੪੫੭) ਰਾਸਿ ੧। ਅੰਸੂ ਤੜ, 

ਸਹਤ ਪਰਜਾ ਸਭਿ ਮਾਨਹਿੰ ਉੱਤਮ ਦੇਤਿ ਅਕੌਰ ਹਮੇਸ਼ । ਗੋਇੰਦਵਾਨਨ 
ਵਸਹਿ ਕਬਿ ਆਇ'ਸ:ਕਬਹੂੰ ਜਾਇ ਸਮੀਪ ਨਰੇਸ਼ ॥੧੮॥ ਇਕ ਸੇਵਕ 
ਨਿਤ ਲੈਗਰ ਕੇ ਹਿਤ ਸਮਧਾਂ” ਬਨ ਤੇ ਭਾਰ ਸੁ ਲਾਇ । ਪ੍ਰੀਤਿ ਰਿਦੈ 
ਸਤਿਗੁਰ ਪਦ ਪੰਕਜ ਅਪਰ ਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇ ਕਿਸਿ ਥਾਇ । ਕ੍ਰਿਆ ਕਰਮ; 
ਬਿਵਹਾ/ਰ ਅਚਾਰਨਿ,ਜੁਕਤਿ ਨ ਕੋਉ ਜਾਨਿ ਸਕਾਇ । ਪਠਨਿ ਸੁਨਨਿ; 

ਬੋਲਨਿ ਗਤਿ ਮਿਲਿਬੋ,ਦੇਨ,ਲੇਨ,ਕਛਨਹੀ' ਲਖਾਇ”॥੧੯॥ਜਾਪ ਮੰਤੁ 
ਕਛ ਜਪ ਨਹਿੰ ਜਾਨਹਿੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨਿ ਬਿਖੈ ਹਿਤ ਠਾਨਿ।“ਸੱਚਨਿ ਸੱਚਾ 
ਬਕੇ” ਇਕ ਮੁਖ ਤੇ, ਦੂਜੀ ਬਾਤ ਧਰਹਿ ਨਹਿ ਕਾਨ । ਉਠਤਿ ਬੈਠਤਿ 
ਆਵਤਿ ਜਾਤੇ ਬਨ ਮਹਿੰ ਪੁਰ ਮਹਿੰ ਸਭਿ ਹੀ ਬਾਨ/ਸੱਚਨ ਸਚ”ਬਚਨ 
ਇਮਿ ਉਚਰਹਿ, ਮਨ ਰਾਂਖਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਧਕਾਨ ॥੨੦॥ ਸਿਖ ਸੈਗਤਿ 
ਸਗਰੇ ਹੀ ਸੁਨਿ ਕਰਿ“ਸੱਚਨਿਸੱਚਨਾਮ ਕਹਿ ਤਾਂਹਿਦਯਾ ਕਰਹਿ ਤਿਸ 
ਪਰ ਹਿਤ ਧਾਰਹਿੰ,ਹਸਹਿੰ ਬਹੁਤ ਸਭਿ ਉਰ ਹਰਖਾਹਿ । “ਆਵਹ ਸੱਚਨਿ 

ਸੱਚਪੁਕਾਰਹਿ ਬਹੁਰ ਸਰਾਂਹਹਿੰ ਸੇਵਦਿਖਾਹਿੰ।ਈਂਧਨਆਨਹਿੰਆਇਸੁ 
ਮਾਨਹਿ;ਜੋ ਸਿਖ ਕਹਹਿੰ ਸੁ ਫੇਰਹਿ ਨਾਂਹਿ॥੨੧॥ਇਮਿ ਸੈਗਤਿ ਕੀ ਖੂਸ਼ੀ 
ਹੋੜਿ ਨਿਤਿ ਸਤਿਗੁਰ ਭੀ ਉਰ ਹੋਹਿ ਕ੍ਰਿਪਾਲ। ਜਿਸ ਪਰ ਸਿੱਖਕ ਪ੍ਰਸੈਨ 
ਰਹਹਿੰ ਬਹੁ ਤਿਸ ਪਰ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸੈਨ ਬਿਸਾਲ।ਗੁਰ ਪ੍ਰਸੀਦ ਹੁਇ'ਜਿਸਪਰ 

ਜਾਨਹੁਂ ਤਿਸ ਪਰ ਤੀਨ ਲੈਕਪਤਿ ਦਯਾਲਾ।ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੋਇ ਜਬਿਜਿਸ 
ਪਰ ਕਰਨਾ ਕਰਹਿ ਚਰਾਚਰ ਜਾਲ ॥੨੨॥ ਕੰਸ ਏਕ ਧਰਹਿ“' ਤਨ 
ਛਾਦਨ 'ਗੂਰੇ ਵਾਰੋ"? ਕਰਹਿ ਉਚਾਰ । ਸੇਵਹਿ_ਸਦਾ ਦੇਗ਼ ਕੀ ਸੇਵਾ; 

ਲ਼ਕਾਵਨਿ ਸਮਧਾ"ਆਦਿ ਜਿ ਕਾਗ ਸੋਬਨ ਬਿਖੈ ਨਿਤਾਪ੍ਰਤਿ ਗਮਨਤਿ 

ਇਕ ਦਿਨ ਗਯੋ ਬੈਧਿਬੇ ਭਾਰ” ਸੋ ਨ੍ਰਿਪ ਕੀ ਦਾਰਾ'' ਇਸ ਪਿਖਿ ਕਰਿ 
ਆਈ ਦੌਰ ਮਹਾਂ ਬਿਕਰਾਰ" ॥੨੩॥ ਸਿਰ ਪਰ ਬਾਰ ਖਿੰਡੇ ਚਹੁ ਦਿਸ਼ 

ਮਹਿ ਨਗਨ ਅੰਗ ਸਗਰੋ ਜਿਸ ਕੇਗਿਭੈਦਾਯਕ ਬਨ ਮਹਿ ਨਿਤਿ ਬਿਚ- 

ਉਹ (ਸਾਵਣ ਮਲ) । “ਲਕੜਾਂ ਦਾ ਭਾਰ । $ਭਾਂਵ, ਸਿੱਧ ਤੇ ਸੂਧਾ ਅਤਿ ਦਾ ਸੀ । "ੇਲਦਾ 
ਸੀ । “ਟੋਖਕੇ। “ਬਾਲਣ ਲਿਆਵੇ । “ਪੂਮੈਨ ਹੋਣ । “ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ( ਪ੍ਰ ਜੀ ) 

ਦਿਆਲ ਹੈਂਦੇ ਹਨ । ੯ਕੰਬਲੀ ਧਾਰਦਾ ਹੈ( ਸੱਚ ਨਿਸੱਚ )। "”ਫੂਰੀ ਵਾਲਾ। "ਬਾਲਣ । 

੧੧(ਬਾਲਣ ਦਾ) ਭਾਰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਨੂੰ । "$ਭਾਵ ਹਰੀ ਪੁਰ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾ ਦੀ ( ਪਾਗ਼ਲ ) ਇਸਤ੍ਰੀ । 

ਦਰਿਆਨਕ । %੫੧:=ਕਰਹਿ 1 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ ! (੧੪੫੮) ਗਾਸਿ ੧। ਅੰ੩ ੩੩, 

ਰਹਿ ਸੱਚਨਿਸੱਚ" ਗਹਜੋ ਤਿਨ” ਹੇਗਿਗਰ ਲਪਟੀ ਮੁਖ ਦੈਤਨਿ ਕਾਟਤਿ 
ਕਰੇ ਨਖਨ ਕੇ ਘਾਵ ਘਨੌਰਿ। ਛੂਟ ਚਹਯੋ, ਬਲ ਕ੍ਰ੍ਯੋ ਆਪਨੇ,ਤਊ ਨ 
ਛੋਡਜੋ ਤ੍ਰਾਸ ਬਡੇਰਿ' ॥੨੪॥ ਘਾਇਲ ਭਯੋ, ਰੁਧਿਰ ਬਹ ਸ਼ਕ ਕਰਹਿ 
ਜਤਨ ਛੁਟਨ ਤਿਸਿ ਪਾਸ। ਨੀਠਿਨੀਠਿ“ ਤਿਸ ਦੁਰ ਕਰਯੋ ਜਥਿ ਅਪਨੋ 
ਜੋਰ ਬਿਸਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ । ਬਡਿ ਲਕਰੀ ਕਰ ਮਹਿੰ ਤਬਿ ਧਾਰੀ ਇਕਦੁਇ 
ਹਤੀ£ਪਾਇ ਬਡ ਤ੍ਰਾਸ । ਤਬਿ ਤਜਿ ਕਰਿ ਕਾਨਨ ਦਿਸ਼ ਗਮਨੀ ਮਹਿਦ 
ਬਾਵਰੀ ਸੁਧਿ ਬੁਧਿ ਨਾਸ਼ ॥ ੨੫॥ ਈਂਧਨ ਕੁਛਕ ਸਕੋਲਯੋ” ਤਾਸਤਿ, 
ਤੂਰਨਿ ਬੈਧਿਹਟਯੋ ਪੁਰਿਓਗਿਆਗੇ ਚਲਤਿ ਪਿਖਤਿ ਬਹੁਪਾਛੇਤ੍ਰਾਸਭਰਯੋ 
ਉਰ ਦੇਖੇ ਘੋਰਿ । ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਪਹੁੰਚੋ ਆਇ ਸੁ ਰੁਧਰਿ ਸ਼੍ਵਤ ਅਰੂ 
ਲਕਰੀ ਥੋਰਿ। ਅਵਲੋਕਤਿ ਸਭਿ ਲੋਕਨਿ ਬੂ੍ਯੋ ਕਹਾਂ ਭੁਯੋ ਰਾ 
ਕਿਸ ਠੌਰ??॥ ੨੬॥ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਜ ਨਿਕਟ ਹਕਾਰਜੋ 
“ਕਹਾਂ ਇਹ ਕੀਨ$। ਕਿਨ ਤਨ ਘਾਵ ਕਰੇ ਤੁਝ ਮਾਰਜੋ ਰੁ ਵੇ 
ਉਰ ਭੈ ਭੀਨਿ'।ਕੌਣ ਲਰਮੋ ਕਿਨ ਬਿਘਨ ਪਸਾਰਨੋ, ਪਰ ਗਜ 
ਬਨ ਲੀਨਊਬਾਹਰ ਬਿਲਮ ਲਗੀ ਤੁਝ ਦੀਰਘ (੨੮ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਕਹੁ ਲੋ 
ਸਭਿ ਚੀਨ॥੨੭॥ਆਗੇ,ਸਤਿਗੁਰ ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਕਰਿ ਉਚਰਜੋ “ਬਨ ਮਹਿ 
ਦੇਕ ਬਲਾਇ।ਬਾਰ ਖਿੰਡੋਂ ਸਿਰ; ਨਗਨ ਅੰਗ ਤੇ ਮੋਹਿ ਬਿਲੋਕੜਿ ਤੂਰਨਿ 
ਆਇ।ਗਰ ਲਪਣੀ ਨਖ ਦੌਤ ਹਤੇ ਬਹੁ,ਨੀਠਿ ਨੀਠਿ ਮੈਂ ਆਪ ਛੁਟਾਇ। 
ਤਿਸ ਦਿਸ਼ ਮੇਰੋ ਬਨਹਿ ਨ ਜਾਨੋ,ਪਕਰਹਿ ਧਾਇ,ਪ੍ਰਾਨ ਬਿਨਸਾਇ॥੨੮॥ 
ਸਮਧਾ ਲੇਨਿ ਦਈ ਨਹਿ ਤਿਸਨੇ ਦੇਖਤਿ ਤ੍ਰਾਸ ਰਿ ਉਪਜਾਇ । ਪਰਾ- 
ਰਬਧ ਤੇ ਛੂਟਨ ਹੋਯਹੁ ਨਾਂਹਿ ਤ-ਮਾਰਿ ਦੇਤਿ ਤਿਸੁ ਥਾਇ।ਰਹਜੋ ਪੁਕਾਰ 
ਨ ਮਾਨਵ ਨੌਰੇ ਆਨਿ ਛੁਟਾਵਹਿ ਜੋ ਬਲਿ ਲਾਦਿ।ਅਪਰ ਦਿਸ਼ਾ ਈਧਨ 
ਹਿਤ ਲੈਥੇ ਮੈਂ ਗਮਨ ਹੁੰਗੋ;ਭਾਇ ਸਿ ਭਾਇ'!॥੨੯॥ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ 
ਅਮਰ ਦਾਸ ਕਹਿ“ਮਤ ਭੈ ਕਰਹ ਸੁ ਨਹੀ' ਬਲਾਦਿ । ।ਭੂਪ ਹਰੀਪੁਰ ਤਿਸ 
ਕੀ ਦਾਰਾ ਭਈ ਬਾਵਰੀ ਸੁਧਿ ਨਹਿੰ ਕਾਇ। ਜਾਹੁ ਭੌਰ ਲਿਹੁ ਕੌੱਸ” 
ਹਮਾਰੀ ਜਬਿ ਆਵਹਿ ਤੇਰੀ ਦਿਸ਼ ਧਾਇ।ਹਤਹੁ ਸੀਸ ਮਹਿੰ ਹੋਇ ਸੁ ਰਾਜੀ 

”ਸੱਂਚ ਨਿਸੱਚ ਨੂੰ । ਕਓਸ ਨੇ ਨੇ । “ਬਹੁਤ ਫਰਵੇ । £ਸਿੰਮਿਅੰ। “ਮਸਾਂ ਮਸਾਂ। 5ਮਾਰੀਆਂ । 
?ਕੇਠਾ ਕੀਤਾ । ਦਗਾਵ ਦਿਲ ਰੈ ਨਾਲ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਦਸੂਤੇ ਸੁਭਾ ( ਅ ) ਅਜ ਜੁ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੀ ਹੈ, (੬) (ਅਜ ਸੇਹੋ ਨਾਲ) ਜੋ ਹੋਈ ਸੋ ਹੋਈ । ““ਖੜਾਉਂ । 



ਗੁਰ ਪੂਤਪ ਸੂਰਜ। ____(੧੪੫੯) ਗਾਸ਼ਿ ੧। ਅੰਜੂ ੩੪, 
ਅਪਨੇ ਸਗ ਤਾਂਹਿ ਲੈ ਆਇ!” ॥ ੩੦॥ ਸੁਨਿ ਸਭਿ ਸੈਗਤਿ ਬਿਸਮਯ ਹ੍ਹੰ 
ਕਰਿ ਸੱਚਨਿ ਸੱਚ ਸਾਬ ਬਚ ਗਾਇ । “ਨਹਿ ਅਬ ਡਰਹੁ ਜਾਹ ਤਿਸ ਹੀ 
ਦਿਸ਼” ਨਿਸਿਂ ਬਿਤਾਇ ਕਰਿ ਗਾ ਤਿਸੁ ਥਾਇਂ'ਦੇਖਿ ਦੂਰ ਤੇ ਕੂਕ ਪੁਕਾ- 
ਰਤਿ,ਕੈ ਦਾਯਕ ਜੋ ਦਿਖੀ ਨ ਜਾਇ।ਉਚੀ ਭੁਜੋ' ਉਲਾਰਤਿ ਦੌਰੀ ਤਤ- 
ਛਿਨ ਨਿਕਟਿ ਗਈ ਤਿਸ ਆਇ॥੩੧॥ਕਰ ਮਾਰਨ ਕੋ ਜਬਹੂਂ ਉਛਰੀ] 
ਕੌਸ ਹੜੀ ਤਿਸੁ ਸੀਸ ਮਝਾਰੁ। ਗੁਰ ਪਨਹੀ” ਛੂਵਤ3 ਸੁਧਿ ਹੋਈ ਬੈਠਿ 
ਗਈ ਤਨ ਭਈ ਸੰਭਾਰਨਗਨ ਅੰਗ ਜਾਨੇ ਨਿਜ ਸਕੁਚੀ ਅਤਿ ਲੱਜਾ 
ਕੌ ਚਿਤ ਮਹਿ ਧਾਰਿ । ਸਿਮਰਨ ਕਰੀ ਬਾਰਤਾ ਸੋਊ,-ਕਮਲੀ), ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ 
ਕੀਨਿ ਉਚ਼ਾਰਿ-॥੩੨॥/ਹੇ ਗੁਰਸਿਖ[ਮੁਹਿ ਬਸਤ੍ਰ ਦੇਹਿਕੁਛ ਤਨ ਛਾਦਨ 
ਮੈਂ ਕਰੋਂ ਸੁਧਾਰਿ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਨਿਕਟ ਜਾਇ ਬਖਸ਼ਾਵੇਂ ਨਿਜ ਅਪਰਾਧ ਨ 
ਆਗਯਾ ਧਾਰਿ! ਮਹਾਂ ਕਸ਼ਟ ਮੁਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੋਯਹੁ ਅਬਿ ਹੋਈ ਤਨ ਕੀ 
'ਸੈਭਾਰਿ । ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਹਿ ਦੋਸ਼ ਗਨ ਨਾਸਹਿੰ; ਲੋ ਚਲਿ ਤੂੰ ਅਬ ਪੁਰੀ 
ਮੜਾਰਿ॥੩੩॥ਸੁਨਿ ਕੌਬਲਿ ਅਪੁਨੀ ਤਿਨਿ ਦੀਨਸਿ”,ਢਾਂਪਜੋਂਤਨ,ਅਪਨੇ 
ਸਗ ਲਯਾਇ। ਜੁਗ“ ਬਡਿਭਗ ਖਰੇ ਤਬਿ ਆਗੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਖਿ ਤਿਨ 
ਬਹੁ ਬਿਗਸਾਇ। ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੀ ਪੁਨ ਕਹਜੋ“ਸਨਹ ਤੁਮਪਤਿ ਇਸਤ੍ਰੀ ਬਨਿ 
ਰਹੁ ਇਕ ਥਾਇ । ਤੋਰੀ ਘਾਲਿ ਪਰੀ ਅਬਿ ਥਾਇ ਸੁ ਮੇਰੋ ਧਕਾਨ ਕਰਹੁ 
ਘਰ ਜਾਇ॥੩੪॥ ਦੁਤਿਯ ਕੋਸ ਭੀ ਲਿਹੁ ਹਮ ਪਗ ਕੀ ਬਯਾਧਿ ਉਪਾਧਿ 
ਜਿ ਕਿਸ ਕੇ ਹੋਇਦਸ ਕੇ ਛੁਵਤਿ ਬਿਨਸ ਸਭਿ ਜਾਵਹਿ ਤਿਸ ਤਨ ਕੇ 
ਦਖ ਰਹੈ ਨ ਕੋਇ। ਬਚਨ ਵਰਹਿ ਤੁਵ ਬਰ ਜ ਸ੍ਰਾਪ ਸਭਿ, ਨਿਜ ਗ੍ਰਹਿ 
ਬਸਹੁ ਚਿੰਤ ਚਿਤ ਖੋਇ। ਗੁਰਮੁਖ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਹ ਜਿਤ ਕਿਤ?” ਅਜ਼ਮਤ 
ਸਹਤ ਭਯੋ ਤਬਿ ਸੋਇ ॥ ੩੫॥ ਇਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਪੂਥਮ ਰਾਂਸੇ 
ਸੱਚਨਸੱਚ? ਪੁਰਮੇਗ ਬਰਨਨ ਨਾਮ ਤੀਨਤ੍ਰਿੰਸਤੀ ਅੰਸੂ । ੩੩ ॥ 

੩੪. [ਦਾੜੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਲਤ ਮਾਰਨੀ] । 
ਦੋਹਰਾ॥ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਨਿ ਬਿਸਾਣ। ਮੇਰੁ ਕਰਜੋ 
ਰੋਚਕ ਹੁਤੋਓ ਸਫਲ ਭਈ ਤਿਸ ਘਾਲ॥ ੧॥ ਚੌਪਈ ॥ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦ੍ਰਸ਼ਟਿ ਸ੍ਰੀ 
“ਗਿਆ ਓਨੇ ਬਾਵੇ' । “ਜੁੱਤੀ ਅਥਵਾ ਖੜਾਉਂ । ਆਪਣਾ ਅਪਰਾਧ, ਜੋ ਮੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ 
ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆਂ ਸੀ । “ਸੇੱਚਨਸੱਚ ਨੋ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਕੋਬਲੀ । “ਦੋਵੇ (ਭਾਵ ਸਚੱਨ 
ਸੋਚ ਤੇ ਰਾਣੀ) । <ਭਾਵ ਜੇ ਕੁਛ ਬੀ ਨਹ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਬਤ ਵਰਗ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । 

ਤਪਾ:-ਜਬ ਹੀ। 1੫੨-ਉਸਰੀ । £ਪ੩=ਛੁਟਤ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੪੬੦) ਰਾਸਿ ੧। ਅੰਸੂ ੩੪. 

ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਘਿਕਰਜੋ ਬੂੰਦ ਤੇ ਜਲਧਿ ਬਿਸ਼ੇਖ਼ਿਜਿਨ ਕੇ ਸਮ ਨ ਗਰੀਬ 
ਨਿਵਾਜੂ॥ਅਆਪਿ ਡੁਬਤਿ ਸੋ ਕਰੇ ਜਹਾਜੂ" ॥ ੨॥ ਬਿਦਾ ਕਰਯੋ ਜਿ ਸੋ 

ਦੀਨਿ।ਕਯੋ ਪ੍ਰਮੁਦਿਤ ਕਸ਼ਟ ਮਨ ਛੀਨ।ਬਾਰਬਾਂਰ ਗੁਰ ਪਦਅਰ/ਬਦ। 

ਕਰੀ ਬੈਦਨਾ ਲਹਿ ਸੁਖ ਬ੍ਰਿੰਦ ॥ ੩॥ ਉਦੇ ਪਦ ਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਯੋ। ਅਪਨ 
ਗਿਰਿਹਕੋ ਮਗ ਪੁਨ ਲਿਯੋਮੰਨਜ ਸਥਾਨ ਮਹਿ ਕੀਨਿਪ੍ਰਕਾਸ਼ਬਹੁਤ ਨਰਨਿ 
ਕੀ ਪੂਰਤਿ ਆਸ॥੪॥ਸੈਕਟ ਸਹਤ ਜਾਇ ਵਿਗ ਜੋਉ।ਕੌਸ ਛੁਵਤਿ ਬਿਨ 
ਰੁਜ ਕੇ ਸੋਊ। ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਰਨਿ ਹੀ ਚਲਿ ਆਵੈਂ। ਕਹੈ ਸਰਾਪ ਬਰ ਸੇ ਸਫ- 
ਲਾਵੈਂ ॥੫॥ ਮਹਿਮਾ ਮਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਤਿਸ ਭਈ/ਪੂਜਹਿ ਪਰਮ ਭਾਵਨਾ ਲਈ। 
ਅਨਿਕ ਲੋਕ ਤਿਨ ਕਿਏ ਨਿਹਾਲ।ਕਸ਼ਟ ਮਿਟਾਇ ਅਨੰਦ ਬਿਸਾਲ॥੬॥ 
ਸੇਖੋ ਪੁਰਿਂਪੂਸਿੱਧ ਹੈ ਅਬਿ ਲੋ। ਕੌਂਸ ਸਮੀਪ ਅਹੈ ਤਿਨ ਤਬਿਲੀਛੂਵਤਿ 
ਰੋਗ ਅਨੌਕ ਬਿਨਾਸੈਂ। ਮਹਾਂ ਮਹਾਤਮ ਜਗਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੈ।੭॥ਜਿਸ ਜਿਸ ਪਰ 
ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੰ।ਭਏ ਨਿਹਾਲ ਅਬਿੱਦਯਾ ਹਰੀ।ਦਹਿੰ ਲੇਕਨ ਕੀ ਲਹਿ 
ਬਡਿਆਈ।ਤਟੇ, ਸੁ ਲੀਨਿ ਸੈਗ ਸਮੁਦਾਈ ॥੮॥ ਤ੫;ਜਪ੫; ਜੋਗ;ਜੱਗਯ 
ਬ੍ਰਤਿ ਵਾਨੂ/ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕੇ ਹਰੈ ਨ ਸਮਾਨ੍ਜਿਨ ਕੇ ਬਡੇ ਭਾਗ ਜਗਜਾਗੇ/ਸੋ 
ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੇ॥੬॥ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰ ਕੋ ਜਸੁ ਵੈਲ।ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ 
ਆਇ ਦਰਸ ਹਿਤ ਗੈਲਾ । ਲੋਕ ਅਨੇਕ ਕਾਮਨਾ ਧਾਰੇ' । ਸਭਿ ਪਾਂਵਤਿ 
ਜਬਿ ਰੂਪ ਨਿਹਾਰੇਂ॥੧੦॥ਗ੍ਰਾਮ ਪੁਰਨਿ ਕੇ ਲੋਕ ਘਨੋਰੇਆਵਤਿ ਦਰਸਹਿੰ 
ਭਾਗ ਬਡੇਰੇਲਰ/ਹ ਦਿਵਾਨ ਮਹਾਂਨ ਹਮੇਸ਼ੁ। ਸੈਗਤਿ ਨਿਤਿਪ੍ਰਤ ਆਇ 
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੁ।੧੧॥ ਉੱਤਮ ਬਿੰਦਉਪਾਇਨਲਜਯਾਵੈਂ।ਅੰਗੀਕਾਰਨਹੋਇ;ਹਟਾਵੈੱ” 
। ਜੇਤਿਕ ਦੇਗ ਬਿਖੈ ਲਗਿ ਜਾਇ । ਗ੍ਰਹਿਨ ਕਰਹਿੰ,ਸੋ ਨਰ ਗਨ ਖਾਇੰ 
॥੧੨॥ਲੀਗਰ ਚਲ(ਹ ਅਤੋਟ ਬਿਸਾਲਾ। ਹੋਵਨ ਲਗ/ਹ ਪ੍ਰਤਿ ਹੀ ਕਾਲ॥ 
ਜਬਹਿ ਦਯੋਸ ਆਵਹਿ ਮੱਧਕਾਨ“ । ਤਬਿ ਸਤਿਗੁਰ ਪਹੁੰਚਹਿ ਹਿਤ ਖਾਨ 
॥੧੩॥ਅਚਹਿ ਓਗਰਾਂ ਹੋਇ ਅਲੂਨਾਸੋ ਭੀ ਤਨਕ';ਉਦਰ”ਰਹਿਉਨਾ 
। ਸੈਗਤਿ ਖਟ ਰਸ ਖਾਇ ਅਹਾਰਾ । ਮਧੁਰ ਤੁਰਸ਼' ਜੇ ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰਾ 
॥੧੪॥ਤਬਿ ਤੇ ਲੰਗਰ ਬਰਤੜਿ ਰਹੈ।ਅਆਨਿ ਅਚਹਿ ਭੋਜਨ ਜੋ ਚਹੈ।ਨ/ਹੋ 
"ਜੋ ਅਪ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ( ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਝਚਉਣ ਵਾਲੇ ) ਜਹਾਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ । 
੧ਦਿੱਤੀ। “ਅਰੋਗ (ਹੇ ਜਾਂਦ) ਓਹ । “ਮੋੜ ਦੇਂਦੇ ਸਨ (ਗੁਰੂ ਜੀ) । “ਦੁਪਹਿਰ । <ਲੂਣ ਤੋਂ 
ਬਿਨਾਂ । ?ਬੋੜਾ ਜਿਹਾ । "ਪੇਟ । ੯ਮਿੱਠ' ਤੇ ਖੁੱਫ: । "ਫੀਰੇਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ । 



_ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੪੬੧) ਰਾਸਿ ੧ । ਅਸੂ ੩੪, 
ਕਿਸਹੂੰ ਹਣਕਾਰਨ ਹੋਇ । ਦੇਸ਼ ਬਿਦੇਸ਼ੀ ਲਹਿ ਸਭਿ ਕੋਇ ॥ ੧੫॥ ਜਹਿੰ 
ਕਹਿ ਸੁਜਸੁ ਬਿਸਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ । ਸਿੱਖਰਨ ਮਨ ਮਹਿੰ ਹੋਤਿ ਹੁਲਾਸਾ । ਸ਼੍ਰੀ 
ਅੰਗਦ ਕੋ ਸੁਤ ਸੁਨਿ ਕਰਿਕੈ।ਜਰਹਿੰ ਨਹੀਂਜਾਵਤਿ ਜਰ ਬਰਿਕੈ'।੧੬॥ 
=ਹਮਰੇ ਘਰਕੀ ਇਹ ਬਡਿਆਈ।ਹਮ ਕਉ ਕਿਉਂ ਨ ਹੋਹਿ ਸੁਖਦਾਈ- 
। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਬੈਕ੍ਰੰਠ ਪਧਾਰੇ । ਕਰੀ ਤੇਰ੍ਹਵੀਂ ਜਬਹਿ ਪਿਛਾਰੇ'॥੧੭॥ ਬੁੱਢੇ 
ਉਰ ਬਿਚਾਰ ਕਰਿ ਨੀਕਾਂ । ਦੀਨਸਿ ਅਮਰ ਗੁਰੂ ਕਹੁ ਟੀਕਾ । ਦਾੜੂ ਨੌ 
ਨਿਜ ਬਲਕੋ ਧਾਰੇ।ਲੇ ਸਭਿ ਤੇ ਬਾਂਧੀ ਦਸਤਾਰ॥੧੮॥ਬੈਠਹਿ ਨਿਤਗਾਦੀ 
ਪਰ ਸੋਇ । ਪੂਜਾ ਕਰਨਿ ਆਇ ਨਹਿ ਕੋਇ। ਉਪਦੇਸ਼ਤਿ ਸੈਗਤਿ ਕੋ 
ਰਹਜੋ । ਤਉ ਨ ਗੁਰ ਇਸਕੋ ਕਿਨ ਕਹਯੋ ॥੧੯॥ ਆਇ ਨਹੀਂ ਕੋ ਮਾਥ 
ਨਿਵਾਵੈ। ਮਿਲਹਿ ਨ, ਕੁਛ ਅਕੌਰ ਅਰਪਾਵੈਂ। ਯਾਂਤੇ ਰਿਸ ਕਰਿ ਦੁਖਹਿ 
ਘਨੇਰਾ। ਹੋਹਿ ਈਰਖਾ ਸਹਤ ਬਡੇਰ ॥੨੦॥ਬਨਹਿ ਗੁਰੂ ਪਰ ਬਨਯੋ ਨ 
ਜਾਈ । ਨਹਿੰ ਸੈਗਤਿ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ ਤੇ ਆਈ।ਹਤੇ ਮਿੱਤਰ ਖੱਤ੍ਰੀ ਇਸ ਕੇਗੇ। 
ਨਿਕਟ ਬੈਠਿ ਕਰਿ ਤਰਕ ਘਨੋਰੇ“॥੨੧॥ “ਤੁਮ ਸਪੂਤ ਬੈਠੇ ਰਹਿ ਛੂਛੇ । 
ਆਇ ਨਹੀਂ; ਕੋ ਬਾਤਿ ਨ ਪੁਛੇ। ਕੋ ਸਿਖ ਆਇ ਨ ਦਰਸ ਨਿਹਾਂਰਹਿ। 
ਭੇਟ ਨ ਅਰਪਹਿ;ਨਮੋ ਨ ਧਾਰਹਿ॥੨੨॥ਜੀਵਤਿ ਹੀ ਭੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਮਾਨਾ॥ 
ਪਿਤ ਗਾਦੀ ਨਹਿੰ ਲਈ ਮਹਾਂਨਾ । ਕਿਸੀ ਥਾਨ ਕੋ ਖੱਤ੍ਰੀ ਆਯੋ । ਮਹਾਂ 
ਅਰੂਜ" ਤਾਂਹਿ ਨੇ ਪਾਯੋ॥੨੩॥ਦੇਸ਼ਨਿ ਕੇ ਨਰੇਸ਼ ਚਲਿ ਆਵਹਿ! ਅਰਪਿ 
ਉਪਾਇਨ ਸੀਸ ਝ੍ਕਾਵਹਿੰ। ਨਿਤਿ ਪ੍ਰਤਿ ਭੀਰ ਸੁ ਗੋਇੰਦਵਾਲ । ਆਇ 
ਸੈਗਤਾਂ ਮਿਲਹਿ ਬਿਸਾਲ॥੨੪॥ਪੂਜਹਿੰ ਪਾਇਨ ਸੁਜਸ ਬਖਾਨਹਿ । ਅਤਿ 
ਉੱਤਮ ਵਸਤੂ ਕਹੁ ਆਨਹਿੰ।ਮਾਰੈਂ ਬਚਨ ਬਾਨ ਉਰ ਗਾਡੇ4ਸੁਨਿਦਾੜੂ 
ਧੀਰਜ ਨਿਜ ਛਾਡੋ॥੨੫॥ ਮਹਿਮਾ ਜੱਦਕਪਿ ਜਾਨਹਿ ਤਿਨ ਕੀ। ਤਵਪਿ 
ਕੁਸੈਗ ਹਤੀ ਬ੍ਰਿਤਿ ਮਨ ਕੀ? । ਦੀਪਤਿ ਮਤਸਰ ਅਗਨਿ ਅਗਾਗੇ”। 
ਦੁਸ਼ਟ ਗਿਰਾ ਮੇਲੀ ਪ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀਂ॥੨੬॥ਬਕਾਕਲ ਭਯੋ ਸਹਜੋ ਨਹਿੰਜਾਈ। 
"ਸੜ ਬਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । "ਪਿੱਛੇ ਦੱਸ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਲੋੌਕਿਕ ਰੀਤ ਕੌਈ ਨਹੀ” ਹੋਈ । 
ਤਨ ( ਕੋਈ ) ਮਿਲਦਾ ਹੈ_ ਨਾਂ ਭੇਟਾ ਅਰਪਦ। ਹੈ । #ਭਾਵ ਬੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ! “ਪੂਤ 
[ ਅਰਬੀ, ਅਰੂਜ] । ੬ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦਿਲ ਵਿਚ ਖੁਭ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 
`ਭਾਂ ਭੀ ਕੁਸੈਗਤ ਨੇ ਮਨ ਦੀ ਬ੍ਰਿਤੀ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ । ਈਰਖਾ ਰੂਪੀ ਅਗਨ ਅੱਗੇ ਹੀ 
ਮਘਦੀ ਸੀ । ੯ਦੁਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਘਿਉ ਦੀ ਧਾਰ ( ਉਸ ਅੱਗ ਨਾਲ ) ਮੇਲੀ ਭਾਵ ਪਾਈ, 
(ਅ) ਦੁਜ਼ਫ ਨੇਲੇਆੰ ਦੇ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਘਿਉ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ 1 (੧੪੬੨) ਰਾਸਿ ੧। ਅੰਸੂ ੩੪, 

ਅਤਿ ਰਿਸ ਤੇ ਚਿਤ ਅਸ ਉਪਜਾਈ ।-ਅਮਰ ਗੁਰੂ ਕੌ ਜਾਇ ਸੈਘਾਰੋਂ । 

ਗਰਤਾ ਗਾਦੀ ਬਹੁਰ ਸੈਭਾਰੌਂ॥੨੭॥ ਪਿਤ ਕੀ ਵਸਤੁ ਪੁਤ ਹਮ ਮਾਲਿਕ । 

ਅਪਰ ਕਿਸੂਕੇ ਕਿਮ ਹੁਇ ਤਾਲਿਕ'-।ਇਮਿਬਿਚਾਰ ਕਰਿ ਕੈ ਪ੍ਰਸਥਾਨਸ 

ਪਹੁੰਚਜੋ ਸ਼ੀਂ ਗੁਰ ਅਮਰ ਸਥਾਨਾਂ ॥ ੨੮ ॥ ਲਗਜੋ_ਦਿਵਾਨ ਬਿਰਾਂਜਹਿੰ 

ਬੀਚ। ਦਰਸਹਿ ਮਿਲੇ ਉਚ ਅਰੁ ਨੀਚ। ਕੋ ਟੇਕਤਿ ਹੈ ਮਾਬ ਅਗਾਰੀ । 

ਕੋ ਬਿਨਤੀ ਕਰ ਜੋਰਿ ਉਚਾਰੀ ॥ ੨੯॥ ਕੌ ਬੈਠੇ ਸਿਮਗੰਹ ਸਤਿਨਾਮੁ । 

ਗਾਇ ਰਬਾਬੀ ਧੁਨਿ ਅਭਿਰਾਮੂ। ਕੌ ਇਕ ਚਿਤ ਹਰੈ ਸ਼ਬਦ ਸੁਨਤਿ ਹੈ । ਕੌ 
ਮਨ ਬਿਖੈ ਬਿਚਾਰਗੁਨਤਿਹੈ'॥੩੦॥ਜਥਾਸ਼ੇਭੁ"'ਖ਼ੁਨਿ ਗਨਕੇ ਮਾਂਹੀਪਾਵਨ 

ਸਭਾ ਸ਼ੁਭਤਿ ਹੈ ਤਾਂਹੀ । ਪਿਖਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਹਿ ਰਿਦੇ ਸਹਾਰਾਂ । ਭਯੋ ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ 

ਛੋਭਤਿ”ਭਰਾ॥੩੧॥ਅਪਰ ਕਛੂ ਤਹਿ ਹੋਇ ਨ ਸਕਈ।ਪਹੁੰਚ ਨਿਕਟਗੁਰ 

ਤਨ ਕੋ ਤਕਈ।ਰਿਸ ਕਰਿ ਉਰ ਮਹਿ ਲਾਤ ਪ੍ਰਹਾਰੀਜਿਮਿ ਲਛਮੀਪਤਿ 

ਕੋ ਕ੍ਗ ਮਾਰੀਂ'॥੩੨॥ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਗਿਰ ਕਰਿ ਪਰੇ। ਬ੍ਰਿੱਧ ਸਰੀਰ ਕੈ੫ 
ਕਹੁ ਕਰੇਬਹੁਰ ਸੈਭਾਰਿ ਉਠੇ ਤਤਕਾਲ॥ਗਹਹਿ ਦਾਤੁ ਕੇ ਚਰਨ ਕ੍ਰਿਪਾਲਾ 

॥੩੩॥ਕਰ ਕਮਲਨ ਸੋਂ ਮਰਦਨ ਕਰੇਮਥਿਨਤੀ ਸਹਤ ਸੁਬਾਕ ਉਚਰੇ। 

“ਇਕ ਤੋਂ ਸਵਾ ਕਰਤਿ ਰਹਜੋ ਹੋਂ।ਦੁਤੀਏ ਬਯ ਤੋਂ” ਬ੍ਰਿੱਧ ਭਯੋ ਹੋਂ ॥੩੪॥ 

ਯਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕ ਸਰੀਰ ਕਠੌਰਾ।ਤੁਮਰੋ ਚਰਨ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਨਹਿ ਬੋਰਾ'। ਹੁਯੋ 

ਹੋਇਗੋ ਕਸ਼ਟ ਮਹਾਂਨ।ਛਿਮਹੁ ਭਯੋ ਅਪਰਾਧ ਅਜਾਨ'॥੩੫॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੇ 
ਸੁਤ ਹੋ ਬਡਭਾਗੇ। ਮਮ ਹਿਤ ਕਰਿ ਇਤਨੌ ਦੁਖ ਲਾਗੇ। ਤੁਮ ਕੌ ਦੇਖਿ ਨ 

ਅੱਗ ਖਰੋਵ।ਹੁਤੋ ਮਾਨ ਮਮ ਸੋ ਤੁਮ ਖੋਵਾ॥੨੬॥ ਤਾੜਨ ਉਚਿਤ ਜਾਨਿ 
ਕਰਿੰ"ਮਾਰਯੋ।ਭਲੋ ਕਰਯੋ ਨਿਜਦਾਸ ਨਿਹਾਰਨੋ(ਸੇਵਾ ਅਪਨੀ ਮੋਹਿਬਤਾ- 

ਵਹੁਕਹੋਂ ਸੁ ਤਤਛਿਨ,ਰੋਸ ਹਟਾਵਹੁ॥੩੭॥ਸੁਨਿ ਦਾਤੂ ਕਰਿ ਕ੍ਰੋਧ ਉਚਾ- 

੧4੩ਧ। [ਅਰਬੀ, ਤਮੱਠਕ] ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਅੱਲਕ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ । ਭਾਵ “ਕਿਸੇ 
ਦਾ ਕੀ ਤਮੁੱਲਕ” । “ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । "ਸ਼ਿਵ ਜੀ । “ਦੁਖੀ । “ਜਿਵੇ” ਭ੍ਰਿਗੂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ 
ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਸੀ । ਕਥਾ-ਸ਼ਿਫ ਦੇ ਪੰ ਭਰਿ ਦੂ ਨੇ ਜੇ ਮੁਨੀ ਮੰਨੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ 
ਛਾਤੀ ਵਿਚ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਸੀ । ਪਰਸਰਾਮ ਇਸੇ ਦੀ ਵੌਸ਼ ਤੋਂ ਹੋਇਆਸੀ । ਮਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 
ਇਸ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਰੁਦ ਦੇ ਯੱਗ ਸਮੇ ਅਗਨੀ ਤੋਂ ਇਕ ਅਨੋਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸੀ ਹੈ । 5ਹਥਾਂ 
ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਨੇ ਕੀਤੇ ।?ਉਮਰਾ ਕਰਕੇ । (ਮੇਰਾ) ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ: ਸਖਤ ( ਹੈ ਰਿਆ 
ਹੈ) । <ਰਾਵ ਬਹੁਤੇ ਕੋਮਲ ਹਨ । "“ਤਾੜਨਾਂ ਦੇ ਜੋਗ ਜਾਣਕੇ (ਤੁਸਾਂ) । 



_ਸ਼੍ੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸ਼ੁਰਜ । ( ੧੪੬੩ ) ਗਾਸਿ ੧। ਅੰਸੂ ੩੫, 

ਰੜੋ। “ਇਹੁ ਕੈਸੇ ਤੈਂ ਡਿੰਭ' ਪਸਾਰਯੋ । ਗੁਰਤਾ ਗਾਦੀ ਹੈ ਹਮ ਪਾਹੀ । ਤੈਂ 
ਬਾਂਧੀ ਸਿਰ ਪਾਂਗ ਸ ਨਾਂਹੀ॥੩੮॥ਸਭਿ ਨੇ ਮੁਝ ਕੋ ਪਾਗ ਬੈਧਾਈ। ਤੋਂ ਕੈਸੇ 

ਕਰਿ ਅਪ ਪੁਜਾਈ.ਗੁਰੂ ਭਯੋ ਤੂੰ ਆਪੇ ਆਪ/ਹਮੈ ਦੇਖਿ ਲਾਗਤ ਸੈਤਾਪ 
॥੩੯॥ਦਿਹੁ ਪਖੰਡ ਨਹਿੰ ਮੋਹਿ ਸੁਹਾਵੈਇਕ ਸੈਗਤਿ ਆਵਹਿ ਇਕ ਜਾਵੈ। 

ਅਤਿ ਸੂਧੇ ਥੇ ਪਿਤਾ ਹਮਾਰੇ । ਕਰੀ ਸੇਵ ਤਿਨਕੀ ਛਲ ਧਾਰੇ॥੪੦॥ ਝੂਠਿ 
ਸਾਚਿ ਤਿਨਤੇਕਹਿਵਾਏ।ਬਨਬੈਠਯੋ ਗੁਰ,ਗਰਬ ਬਢਾਏ।ਇਸ ਬਲਤੇਉਠ 

ਕਰਿ ਚਲਿ ਜੱਖੋ।ਬਹੁਰ ਨ ਬੈਠਹ ਦੰਭ ਕਮੱਯੈ॥੪੧॥ਪਿਤਾਂ ਹਮਾਰੇ ਕਹਿ 
ਤੁਝ ਤਾਂਈ।ਨਗਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਬਸਾਈ। ਬੈਠਯੋ ਮਾਲਿਕ ਤਿਸਕੋ ਹੋਇ। 

ਹਮ ਕੋ ਨਹਿ ਜਾਨਜੋ ਕਿਤ ਕੋਇ॥੪੨॥ ਅਬਿ ਸੇਵਾ ਕਛੁ ਨਹੀਂ ਹਮਾਰੀ । 

ਉਠਿ ਗਮਨਹੁ ਤੁਰਨਤਾ ਧਾਰੀ? । ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਸਭਾ ਨ ਬੋਲ ਸਕੈ ਹੈਂ । 

ਕਰਤਿ ਵੀਠਤਾ ਬਦਨ ਤਕੈ ਹੈਂ“।੪੩॥ ਗੁਰ ਕੋ ਡਰ ਧਰਿ ਬੈਠਿ ਰਹੇ ਹੈਂ। 
ਭਲੋ ਬੁਰੇ ਕਿਸ ਹੂੰ ਨ ਕਹੇ ਹੈਂ। ਬਿਸਮਤ" ਪਿਖਿ ਗੁਰ ਗੌਰਵਤਾਈਂ'ਹੱਰੇ” 
ਪੁਰਖਨ ਕੀ ਹਰਿਵਾਈ॥੪੪॥ ਤਬਿ ਲੋ ਪਸ਼ਚਮ ਰਵਿ ਅਸਤਾਯੋ।ਸੈਧ੍ਰਾਂ 
ਭਾਈ ਤਿਮਰ ਗਨ ਛਾਯੋ। ਸਭਿ ਉਠਿ ਉਠਿ ਅਪਨੇ ਅਸਥਾਨਾਂ । ਮਤਿ 
ਬਿਸਮਤਿ ਹੁਇ ਕੀਨ ਪਯਾਨ॥੪੫॥ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਪਨੇ ਸੋਵਨ ਥਾਨ।ਜਾਇ 

ਬਿਰਾਜੇ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਾਨ।ਦਾਤੂ ਰਹਕੋ ਤਿਸੀ ਥਲ ਮਾਂਹਿ। ਕੁਛ ਸੇਵਕ ਜਿਹ 

ਸੈਗੀ ਆਹਿ ॥੪੬॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਪ੍ਰਥਮ ਰਾਸੇ'ਦਾੜੂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ 

ਜਾਨਿੰ ਪ੍ਰਮੈਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਚਤੁਰ ਤ੍ਰੰਸਤੀ ਅੰਸੂ ॥ ੩੩ ॥ 
੩੫, [ਸੈਗਤ ਦੀ ਢੂੰਡ, ਬਾਂਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਰੋਇੰਦਵਾਲ] 

ਦੌਹਰਾ ॥ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਮਰ ਬਿਚਾਰਿਕੈ-ਕਲਹਿ ਬੁਰੀ_ਬਹੁ-ਮਾਨਿ । ਨਿਸ 
ਆਧੀਮਹਿੰਨਿਕਸਿ ਕਰਿਵਹਿਰ ਕੀਨਿਪ੍ਰਸਬਾਨ॥੧॥ਚੌਪਈ॥ਚਲੇ ਇਕਾਕੀ 
ਕਛੂ ਨ ਲੀਨਾ । ਬਿਨ ਪਦਤ੍ਰਾਨ” ਪਯਾਨੋ ਕੀਨਾ । ਬਾਸਰ ਕੀ ਨਗਰੀ 

ਤੇ ਉਰੇ।ਸੁੰਦਰ ਅਵਨੀ ਤਹਾਂ ਨਿਹਰ॥੨॥ਧੇਨੁਪਾਲ ਕੋ ਕੋਸ਼ਠ ਹੇਰਾ।ਤਿਸ 

ਦਰ ਪਰ ਲਿਖਿ ਕੀਠਿ ਬਸੇਰ।£ਇਸ ਦਰ ਜੋ ਨਰ ਕਰਹਿ ਉਪਾਰੇ। ਤਿਸ 

ਕੋ ਗੁਰ ਨਹਿ ਸਿੱਖ ਹਮਾਰੇ"॥੩॥ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੌਨ ਹੀ ਖੋਵੈਨਹੀ' ਸਹਾ- 

੧ਪਖੰਡ । “ਮੂੰਹ ਤਕਦੇ ਹਨ । “ਹੈਰਨ ਹੋਏ । ਰੈਭੀਰਤਾਂ । ਪਨੋਲੈ । ੬ਹਲਕਾਪਨ ! 

“ਜੁੱਤੀ, ਜੋੜਾ । ₹ਗੁਵਾਲੇ ਦਾ ਕੋਠ। ਦਖਿਆ । ੯ਖੁਹਲੇ, । ੧੦ਲੂ। ਉਹ ਸਾਂਡੇ ਸਿਖ ਹਨ ਨਾਂ 

ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹਾਂ। “ਇਰ ਪਿੰਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਪੱਛੋਂ ਕੁ ਰੁਖ ਨੂੰ ਪੰਜ ਛੇ ਮੀਲ ਤੇ ਹੈਂ _ 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਂਪ ਸੂਰਜ। (੧੪੬੪) ਗਾਸਿ ੧। ਅੰਸੂ ੩੫. 

ਦਿਕ ਹਮ ਤਬਿ ਹੋਵੈਂ? । ਚਿਣ ਦਰ ਕੋ ਲਿਖਿ ਕੈ ਸੁ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ੇ। ਪਦਮਾਂਸਨ 

ਕਰਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਬੈਸੇ॥੪॥ਛਪ ਤਹਾਂ ਨਹਿ ਜਾਨਹਿੰ ਕੌਉ। ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਮਹਿੰ 
ਬਿਤਿ ਬਿਤਿ ਹੋਉ । ਅਚਲ ਸਮਾਧਿ ਅਗਾਧਿ ਲਗੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ 
ਆਨੰਦ ਪੇਗੀ ਹੈ੫॥ ਪ੍ਰਤਿ ਭਈ ਗੁਰ ਨਹਿੰ ਤਹਿੰ” ਪਾਏ । ਖੋਜਤਿ ਹੈਂ 
ਸਕਭਿ-ਕਹਾਂ ਸਿਧਾਏ ?-॥ਇਤ ਉਤ ਦੇਖਿ ਰਹੇਨਹਿੰਪਾਯੋ।ਸੁਨਿ ਕਰਿਦਾਤੂ 
ਉਰ ਹਰਖਾਯੋ॥੬ਮਗੁਰ ਕੀ ਵਸਤੁ ਸਕਲ ਅਪਨਾਈ'। ਬਸਤ੍ਰ ਬਿਕੂਖਨ 
ਤਨ ਪਹਿਰਾਈਗੁਰਤਾ ਗਾਦੀ ਬੋਠਿ ਸਜਾਈਕਰਤਿ ਪ੍ਰਤੀਖਨ ਕੌ ਚਲਿ 

ਆਈ॥੭॥ਨਹਿੰ ਸੈਗਤਿ ਤਿਸੁ ਨਿਕਟ ਗਈ ਹੈ।ਕਰੀ ਅਵੱਗਯਾ ਕੁਪਤਿ 
ਭਈ ਹੈਂਪਦੇਖਿ ਦੂਰ ਤੇ ਇਤ ਉਤ ਹੋਇ'।ਸਾਦਰ ਨੰਮ੍ਰਿ ਕਯੋ ਨਹਿੰਕੋਇ॥ 
੮॥ਦੁਖਹਿੰ ਦੇਖਿ ਕਰਿ ਸਿੱਖ ਮਹਾਂਨੇੇ-ਕ੍ਯਾ ਇਨ? ਕਟਯੋ ਲੋਭ ਉਰਠਾਨੇ 
-ਨਿਜ ਨਿਜ ਥਾਨ ਰਹੇ ਸਭਿ ਬੈਸੇਤਿਸ ਢ਼ਿਗ ਗਮਨਜੋ ਕੋਇ ਨ ਕੈਸੇ॥ 
੯॥ਏਕਲ ਬੇਠਿ ਬਹੁਤਅਕੁਲਾਯੋ।ਅਰ ਸੈਗਤਿ ਕੇ ਉਰ ਨਹਿ ਭਾਯੋ।ਕਯੋ 
ਉਦਾਸ ਵਸਤੁ ਸਭਿ ਲੀਨੀ।ਬੇਸਰ ਲਾਦਿ ਸੁ ਤਕਾਰੀ ਕੀਨੀ॥੧੦॥ਸੈਧਯਾ 
ਸਮੈ ਚਲਯੋ ਵਿਸ਼ ਗ੍ਰਾਮੂ । ਕੁਛ ਸੇਵਕ ਸੈਗ ਜਾਇ ਸੁ ਧਾਮੁ । ਮਗ_ਮਹਿ 
ਨਿਸਾਂ ਭਈ ਤਮ ਛਾਯੋ।ਆਨਿ ਮਿਲੇ ਤਸਕਰ ਸਮੁਦਾਯੋ।੧੧॥ਭਾਜੇਦਾਸ 
ਲੂਟਿ ਸਭਿ ਲਯੋ।ਹੋਇ ਛੂਛ ਘਰ ਪਹੁੰਚਤਿ ਭਯੋ/ਘਰਕੇ ਬਸਤ ਬਿਕੂਖਨ 
ਖੋਏ। ਹਤੀ ਲਾਤ ਤਿਸ ਮਹਿ ਦੁਖ ਹੋਏਂ॥੧੨॥ ਘਰ ਮਹਿ ਬੈਠਿ ਬਿਸੂਰਯੋ 
ਢੇਗਿ-ਮੈਂ ਕੁਕਰਮਿ ਕਯਾਂ ਕੀਨਿ ਬਡੇਗ ਗਯੋ ਦਰਬ ਕੋਘਰ ਤੇ ਖੋਯੋ"'। 
ਹਤੇ ਲਾਤ ਤੇ ਰੁਜ ਬਹੁ ਹੋਯੋ-॥੧੩॥ਲੱਜਿਤਿਹੁਇ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਮੋ ਘਰਮਾਂਹੀ। 
ਬਹੁਰ ਗਰਬ ਕਰਿ ਨਿਕਸਯੋ ਨਾਂਹੀ । ਸ਼ੋਕ ਵਿਖੇ ਬੁਕਾਕੁਲ ਬਹੁ ਰਹਜੋ। 
ਅਪਨੋ ਖੋ ਨ ਕਿਹ ਸੋਂ ਕਹਯੋ ॥੧੪॥ _ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਮਿਲੇ ਸਿਖਸਾਰੇ। 
ਲਾਵਿ ਦਿਵਾਨ ਬਿਚਾਰ ਬਿਚਾਰੇ । ਗੁਰ ਬਿਨ ਬਕਾਕੁਲ ਬਹੁ ਮੁਰੜਾਏ । 
ਬਿਨ ਸੂਰਜ ਪੰਕਜ ਸਮੁਦਾਏ ॥੧੫॥ ਜਿਮਿ ਨਰੇਸ਼ ਬਿਨ ਸੈਨ ਦੁਖਾਰੀ । 

੧(ਵਿਚ) ਰੋਗੀ ਹੋਈ । “ਭਾਵ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿਚ । ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਲੀਤੀ । “ਉਡੀਕਦਾ 
ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਆਵੇਂ । ( ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ) ਅਵੱਗਯਾ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ( ਸੈਰਤ) ਗੁੱਸੇ ਹੇ ਗਈ 
ਹੈ (ਦਾਤੂ ਨਾਲ) । <ਲਾੰਭੇ ਹੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । “ਦਾਤੂ ਨੇ । ਦਖੱਚਰ [ 8੧੨, ਵੇਸਰ ]। ੯( ਲਤ ) 
ਦੁਖਣ ਲਗ ਪਈ । "”ਗਿਆ ਸਾਂ (ਉਹਨਾਂ ਦੇ) ਧਨ ( ਲੈਣ ) ਨੂੰ ਪਰ ਪੱਲਿਓਂ ( ਬੀ ਸਰੋਂ ) 
ਗੂਵਾ ਆਇਆਂ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੪੬੫) ___ਰਾਸਿ੧। ਅੰਜੂ ੩੫ 
ਜਿਮਿ ਸੁਰਪੰਤ ਬਿਨ ਸੁਰ ਦਖਿ ਭਾਰੀ।ਜਥਾ ਪੰਖਾਬਿਨ ਗੋਹੇ ਬਿਹੋਗ 
ਜਿਮ ਪੰਤਿ ਬਿਨ ਇਸਤੀ ਸਰਬੈਗਾਂ॥੧੬॥ਬਿਨਾ ਨੀਰ ਜਿਮਿ ਤਰੁ ਸ਼ੁਸ਼- 
ਕੌਤੇ੧ਤਥਾ ਸਿੱਖਯ ਦੁਖ ਬਿਖੇ ਤਪੰਤੇ । ਆਪ ਆਂਪਨੀ ਬੁਧਿ ਅਨੁਸਾਰੇ। 
ਰਿਦੇ ਬਿਚਾਰਤਿ ਬਾਕ ਕ ਉਚਾਰੇ॥੧ ੭॥ਸਤਿਗਰ ਹੋਏ ਅੰਤਰ ਧੜਾਨ।ਪਹੁੰਚੇ 
ਅਪਨ ਬਿਕੁੰਠ ਸਬਾਨ।ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਸੁਤ ਕੀ ਰਿਸ ਦੇਖਿਤਯਾਗੜੋ ਤੁਰਤ 
ਸਮਾਜ ਅਸ਼ੇਖ਼'।੧੮੮॥ਰਹਨਿ ਚਲਨਿ ਤਿਨ ਛੇਕ ਸਮਾਨ। ਸਿੱਖਯਨ ਹੇਤ 
ਹੁਤੇ ਇਸ ਥਾਨ। ਕੇਚਿਤ ਕਹੈ ਗਏਬਨ ਮਾਂਹੀ। ਕਲਹਿ ਸਹਹਿੰ ਦਾੜੂ 
ਕੀ ਨਾਂਹ”॥੧੯॥ ਕੇਚਿਤ ਕਹੈਂ£ਥਦੇਸ਼ ਮਝਾਰਾ। ਪਹੁੰਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਸ 
ਉਦਾਰ।ਤਹਾਂ ਸਿੱਖਸ ਸੇਵਕ ਹਇ ਬ੍ਰੰਦ।ਹੈ ਜਿਨ ਮਸਤਕ ਭਾਗਬਿਲੈਦ” 
॥੨੦।ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਬਹੁ ਥਾਨ ਬਤਾਵੈਂ ।ਨਿਸ਼ਚੈ ਮਤਿ ਕੋਇ ਨ ਠਹਿਰਾਵੈ। 
ਤਬਿ ਸਭਿ ਮਿਲਿਕੈ ਕੀਨਿ ਬਿਚਾਰਨਿ/ਬੁੱਢਾ ਜਾਨਹਿਗੋ ਇਸ ਕਾਰਨ॥ 
੨੧॥ਗੁਰ ਘਰ ਮਹਿ ਸੋ ਸਚਿਵ ਸਮਾਂਨ। ਤਿਸ ਢਿਗ ਚਲਹੁ ਰਹਹਿ ਜਿਸ 
ਪਿ 
ਪਾਂਵਹਿ”॥੨੨॥ਇਮਿ ਕਹਿ ਸਿਖ ਸਭਿ ਆਂਸੁ ਢਾਰਤਿ।ਉਰ ਬਿਖਾਦ ਤੇ 
ਬਹੁ ਆਰਤਿ/ਜਥਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭੇਅੰਤਰਧਯਾਨਜੋਗਨ ਗੋਪੀ ਨ 
#॥੨੩॥ ਸਭਿ ਇਕਠੇ ਹੁਇ ਕਰਿ ਤਥਿ ਚਲੋ। ਜਹਿੰ ਥਲ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾਂ 
ਭਲੋ।ਧਰਜੋ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਅਗਾਰੀ ਜਾਇ। ਕਰੀ ਬੈਦਨਾ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇ ॥੨੪॥ 
ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਹੁਇ ਕਰਿ ਤਬ ਖਰੇ (ਜਸੁ ਕੇ ਸਹਤ ਬੇਨਤੀ ਕਗੇ“ਤੁਮ ਅਰ 
ਗੁਰ ਮਹਿ ਭੇਦ ਨ ਕੋਉ।ਜੋਤਿ ਏਕ ਧਾਰੇ ਤਨ ਦੋਉ॥੨੫॥(ਸਿੱਖ ਸਹਾਇਿਕ 
ਪਰਉਪਕਾਰੀ॥ਸਭਿ ਸੈਗਤਿ ਇਹੁ ਖਰੀ ਅਗਾਰੀ। ਸਿੰਧ ਸੰਦੇਹਨਿ ਮਗਨ 
ਬਿਸਾਲ'।ਬਨਹੁ ਜਹਾਜ ਆਪ ਇਸ ਕਾਲਾ॥੨੬॥ਸਿੱਖਯਨ ਬਿਖੇ ਅਗਾਉ 
ਆਪਦੇ ਟੀਕਾ ਗੁਰਗਾਦੀ ਥਾ੫ । ਬ੍ਹਮਗਤਾਨ ਮਹਿ ਨਿਸ਼ਚਲ ਨੀਤਿ। 
ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਹਿੰ ਕਹਿ ਚੀਤ ॥੨੭॥ਸਰਬ ਸ਼ਕਤਿ ਜੁਤਿ ਸਮਰਥ ਅਹੋ 
ਅਜ਼ਮਤਿ ਸਦਾ ਛਿਪਾਏ ਰਹੋ। ਸਭਿ ਸੈਗਤਿ ਪਰਕਰੁਨਾ ਕੀਜਹਿ। ਸ਼ਰਨ 
“ਇੰਦਰ । “ਖੰਡ । ਸਾਰੇ ਅੰਗੀੰ ਕਰਕੇ, ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ । ਬ੍ਰਿੱਛ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । “ਸਾਰਾ । 
ਏਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇ' ਬੀ (ਖੋਜ) ਨਹੀ' ਮਿਲੇਗਾ । ?ਮੈਸਿਆਂ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਖੇ ਬੜੇ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ । 

#ਐਜੇ ਵਾਕ ਕਵਿ ਜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਮਾੜ੍ਹ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਕਦੇ 
ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਕਿੰਸੇ ਤਰਾਂ ਦੇ ਰੁਪੱਕ ਅਨੈਕਾਰ ਵਿਚ ਉਪਮਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਦੀ ਵਾਕਵੀ 
ਚਿੰਢੀ ਤੇ ਸੈਸਜ਼੍ਰਿਤ ਸਾਹਿਤਗ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀੰ; ਜਾਂਦੇ । 



ਸ਼੍ਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੪੬੬) ਗਾਸਿ ੧। ਅੰਸੂ ੩੫, 

ਆਪ ਕੀ-ਪਰੀ ਲਖੀਜਹਿ॥੨੮॥ਸੁਨਤਿ ਬਿਨੈ ਕਹੁ ਬੁੱਢਾ ਬੋਲਯੋਂ।“ਕਸ 
ਕਾਰਨ ਤੁਮਰੋ ਮਨ ਛੋਲਗੇਮੇਰੇ ਉਚਿਤ ਕੌਨ ਸੋਕਾਮ॥ਕਰੌਂਸਕਹੋਸਕਲ 

ਅਭਿਰਾਮ ॥੨੯॥ ਇਕ ਸਿੱਖ ਕੀ ਸੇਵਾ ਫਲ ਮਹਾਂ । ਸੈਗਤਿ ਸੇਵ ਪਾਈ- 
ਅਹਿ ਕਹ।ਜਿਸ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਹਿ ਕ੍ਰਿਪਾਣ।ਨਿਜ ਦਾਸਨ ਕੀ ਦੇਤਬਿ 
ਘਾਲ॥੩੦॥ਸੈਗਤਿ ਕਹਜੋਂ ਤਬਹਿ ਕਰ ਬੈਦਿ/ਗੁਰ ਬਿਨ ਬਕਾਕ੍ਲ ਉਰ 
ਸਿਖ ਬ੍ਰਿੰਦ। ਕਹਾਂ ਗਏ, ਨਹਿੰ ਜਾਨੀ ਜਾਇ। ਜਥਾ ਅਚਾਨਕ ਰਵਿ ਅਸ- 
ਝਾਇ ॥੩੧॥ ਮਸਤਕ ਟੇਕਹਿ ਤਾਂਹਿ ਅਗਾਂਰੀ। ਰਹਹਿ ਬੈਠਿ ਅਬਿ ਕੌਨ 
ਅਧਾਰੀਂ।ਜਿਮਿ ਤਾਰਨਿ ਮਹਿੰ ਚੈਦ ਬਿਰਾਜਹਿਤਿਮਿ ਸੈਗਤ ਮਹਿ ਸਤਿ- 
ਗੁਰ ਛਾਜਹਿੰ ॥੩੨॥ਜਿਸ ਕੋ ਆਪ ਸਥਾਪਹੁ ਗੁਰ ਕਰਿ੧ਤਿਸਕੋਂ ਸੈਗਤਿ 
ਮਾਨਹਿੰ ਸਿਰ ਧਰਿ॥ ਇਮਿ ਸੁਨਿਕੈ ਸਭਿ ਤੇ ਨਿਜ ਕਾਨ । ਬੁੱਢੇ ਤਬਹਿ 
ਲਗਾਯੋ ਧਕਾਨ॥੩੩॥ਇਕ ਘਟਿਕਾ ਲਗ ਦਿਗ ਨਹਿ ਖੋਲੇ/ਬੈਠੇ ਸੈਗਤਿ 
ਜੁਕਤਿ ਅਡੌੋਲੇਤੀਨ ਲੌਕ ਮਹਿ ਖੋਜਨ ਕੀਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਦਤ ਨਗੀਂ 
ਕਿਤ ਚੀਨੇ” ॥੩੪॥ ਛਪ ਕਹੂੰ ਪੁਨ ਦੇਖਤਿ ਭਯੋ । ਬਾਨ ਅਨੇਕ ਖੋਜਿਬੋ 
ਕਿਯੋ । ਜਾਨਯੋ ਮਨ ਮਹਿ ਤਬਿ ਗੁਰ ਵਰੇ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ੇਕੋਸ਼ਠ ਅੰਤਰ ਦੁਰੇਂ1 
੩੫॥ਦਰ ਚਿਣ ਰਾਖਯੋ,ਵਹਿਰ ਨ ਕਾਹੂੰਜਕਰਿ ਸਮਾਧਿ ਬੈਠੇ ਤਿਸ ਮਾਹੀ 
ਸਗਰੋ ਖੋਜਿ ਧਯਾਨ ਮਹਿ ਦੇਖਿ । ਖੋਲੇ ਲੋਚਨ ਬੀਚ ਅਸ਼ੇਖ਼' ॥੩੬॥ ਉਰ 
ਬਿਚਾਰ ਇਮਿ ਕੀਨਿ ਬਿਸਾਲ।-ਕਰੋਂਬਤਾਵਨ ਜੇ ਇਸ ਕਾਲਾ।ਸਤਿਗੁਰ 

ਅਮੁਕ"ਸਥਾਨ ਸੁਹਾਦ। ਅੰਤਰ ਛਪੇ ਸਮਾਧਿ ਲਗਾਏ ॥੩੭॥ ਤਬਿ ਅਜ਼- 
ਮਤਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁਇ ਜਾਇ । ਨੀਕੀ ਰੈਤਿ ਨਹੀਂ ਇਸੁ ਭਾਇ । ਅਪਰ 
ਵਰੇਬਾਂਕਰੀਜੈ ਕੋਈ।। ਜਿਸ ਤੇ ਸਤਿਗਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਈ]॥੩੮॥ਸਭਿ 
“ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਜੇਵਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ । “ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸਹੇ । ਦਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਗਤ 
ਵਯਾਕੁਲਤਾ ਵਿਚ ਖਿਆਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੁ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਯਦ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੇ ਗਏ ਹਨ 

ਤੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਥਾਪਨ ਕਰ ਗਏ ਹਨ, ਜੇ ਇਹ ਗਲ ਹੈ ਤਾੰ ਬੀ ਬੁੱਢੇ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, 
ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ “ਗੁਰੂ ਗਿਆਤਾ ਸਦਾ ਪਾਪਤ ਹੇਣ ਦਾ ਵਰ ਮਿਲ ਦੁਕਾ' ਹੈ । “ਪ੍ਰਗਣ 
ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ । “ਫੁਰਿਆ (ਫੁਰਨਾ ਕਿ) ਗੁਰੁ ਜੀ ਕੋਠੇ ਅੰਦਰ ਪੂਵੇਸ਼ ਹੋਏ ਲੁਕੇ ਹਨ । (ਅ) ਗੁਰੂ 
ਜੀ ਦਾ ਫੁਰਲਾ ਫੁਰਿਆਂ ਕਿ-ਭਾਵ ਬਲਕਾ ਵੱਜਾ ਕਿ-। ੧( ਹੇਰ ) ਬਾਹਰ ਕਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ । 
?ਸਾਰਿਆੰ (ਸਿਖਾਂ) ਵਿਚ । ਦਫਲਾਣੇ । #ੱਫਰੇਬ ਵਿਚ ਦੁਸਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ _ 
ਲਾਭ ਦਾ ਪੂਯੋਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਏਚੇ ਆਪਾ ਛਿਪਾਵਨ ਦੀ ਨਿੰਮ੍ਤਾ ਪੂਯੋਜਨ ਹੈ, ਤਾਂਤੇ ਇਸ ਦਾ ` 
ਅਰਬ ਛਲ ਨਹੀਂ; ਪਰਦਾ ਹੈ। .___1੫੩=ਕੋਉ । ੩ਪਾ੧-ਹੇਉ।. ` 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਪ ਸੂਰਜ । (੧੪੬੭) ਰਾਸਿ ੧। ਅਸੂ ੩੬, 

ਸੈਗਤਿ ਸੈਗਿ ਬਾਕ ਸੁਨਾਵਾ/ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਸਭਿਨਿ ਬਿਖਾਦ'ਮਿਟਾਵ॥ ਨਹੀ` 
ਚਿੰਤ ਕੀਜਹਿ ਮਮ ਪਜਾਰੇ! ਸਭਿਨਿ ਸਹਾਇਕ ਕਾਰਜ ਸਾਰੇ॥੩੯॥ ਸਤਿ- 
ਗੁਰ ਸਿਮਰਹੁ ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਸਾਲੇ । ਮਿਲਹਿੰ ਗੁਰੂ ਸਭਿ ਲੋਹਿੰ ਸੈਭਾਲੇ । ਚਲਹੁ 
ਸਕਲ ਹੀ ਗੋ ਠਂ=। ਮੈਂ ਬੀ ਅਥਿ ਤੁਮਰੇ ਸੈਗਿ ਚਾਲੋਂ”॥ ੪੦ ॥ 
ਗਮਨ ਕਰਜੋ ਸਭਿ ਕੇਰਿ ਅਗਾਰੀ । ਹਰਖਤਿ ਸੈਗਤਿ ਚਲੀ ਪਿਛਾਰੀ । 
ਤੂਰਨ ਹੀ ਸਭਿ ਪੁਰਿ ਮਹਿ ਆਏਗੁਰਬਿਨ ਨਗਰ ਨ ਸਦਨ ਸੁਹਾਏ॥੪੧॥ 
ਜਬ ਸੁਰਗ ਮਘਵਾ” ਬਿਨ ਹੋਇ। ਨਰ ਨਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਚਿਤ ਸੋਇ। ਪੂਰਬ 
ਬੁੱਢਾ ਗਯੋ ਚੁਬਾਰੇ। ਬਿਨੋ ਬਚਨ ਹੁਇ ਖਰੇ ਉਚਾਰੇ॥੪੨॥/ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ 
ਗਤਿ ਦਿਸ਼ ਹੇਰਹੁਅਪਰਬਾਂਰਤਾ ਰਿਦੈ ਨਿਬੇਰਹੁ। ਚਿੰਤਾਤੁਰਉਦਬੇਗ/ 

ਸਮੇਤ । ਪ੍ਰਭੁਜੀ[ਸੂਨੇ ਪਰੇ ਨਿਕੇਤ॥੪੩॥ਤਮ ਬਿਨ ਕਿਸਹਿ ਨ ਲਾਗਤਿ 
ਆਛੇਖਾਨ ਪਾਨ ਕੀ ਰੁਚਿ ਨਹਿੰ ਬਾਛੇ।ਸੈਕਟ ਸਭਿ ਕੋ ਹਰਹੁ ਕ੍ਰਿਪਾਲਾ ! 
ਦੇਹ ਦਰਸ ਅਪਨੋ ਇਸ ਕਾਲਾ॥੪੪॥ਇਮਿ ਕਹਿ ਵਹਿਰ ਸਰਬ ਮੈਂ ਬੈਸ। 
ਬੂਝਤਿ“ਇਹ ਪ੍ਰਸੈਗ ਭਾ ਕੈਸੇ?।ਨਿਕਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੌਨ ਸਮੇਂ ਹੈਂਊਖੋਜੇਂ' 
ਖੋਜ ਬਤਾਉ ਹਮੇ ਹੈਂ'੪੫॥ਕਹਜੋ ਸਭਿਨਿ “ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਤਾਤਾ ।ਆਇ 
ਪ੍ਰਹਾਰੀ ਗੁਰ ਕੇ ਲਾਤਾ । ਅਰਧ ਨਿਸਾ ਮਹਿ ਨਿਕਸੇ ਪੁਰਿ ਤੇ। ਕੋ ਜਾਨਹਿੰ 
ਗਮਨੇ ਕਿਸ ਧਿਰ੬ ਤੇ ॥ ੪੬ ॥ ਪੀਛੇ ਦਾਤੂ ਸਭਿ ਕਿਛੁ ਲੀਨਿ । ਅਪਨੇ 
ਸਦਨ ਪਯਾਨੋ ਕੀਨ।ਇਕ ਬੜਵਾ”ਤਿਨ ਤਯਾਗਨਿ ਕਰੀ। ਗੁਰੁ ਕੀ ਪ੍ਰਿਯ 
ਅਤਿ ਸੋ ਘਰ ਖਰੀ॥੪੭॥ਇਸ ਕੋ ਦਾਤੂ ਲੇਵਨ ਲਗਜੋ। ਚੜ੍ਹਨ ਨ ਦਿਯੋ 
ਪ੍ਰਿਥੀ ਪਰ ਡਿਗਜੋ।-ਲੋਇ ਸੁ ਚਲੌਂ-ਜਤਨ ਕਰਿ ਰਹਜੋ । ਨਹਿ ਅਰੂਢ 
ਕਰਿ ਆਸਨ ਲਹਜੋ' ॥੪੮॥ ਚਪਲ ਤੁਰੈਗਨਿ ਸਤਿਗੁਰ ੫ਜ਼ਾਰੀ । ਰਹੀ 
ਆਪ;ਦਿਯ ਨਹਿ ਅਸਵਾਰੀਯਾਂਤੇ ਗਯੋ ਤਯਾਗਕਰਿ ਸੋਊਅਪਰ ਸੈਭਾਰ 
ਲਯੋ ਘਰ ਸੋਊ” ॥ ੪੯ ॥ ਇਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸ਼ੂਰਜ ਗ੍੍ਿੰਥੇ ਪ੍ਰਿਬਮ ਰਾਸੇ “ਪ੍ਰੀ 
ਅਸਰਦਾਸ ਖੋਜਨ? ਪੂਮਿਗ ਬਰਨਨੈ ਨਮ ਪੰਚ ਤ੍ਰਿੰਸਤੀ ਅੰਸੂ ॥ ੩੫ ॥ 
੩੬. [ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਮੇਤ ਮੈਗਤਿ ਦਾ ਮੈਨ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪੂਗਣ ਹੋਣ] 

ਢੌਹਗਾ ॥ ਸੁਨੀ ਤੁਰੋਗਨਿ ਬਾਰਤ ਬੁੱਢੋ ਬਹੁ ਸੁਖ ਪਾਇ/ਇਹ ਅਸਵਾਰੀ 

੧ਸਾਰਿਆੰ ਦ। ਦੁੱਖ । "ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ (ਗੁਰੂ ਜੀ) ਕਾਰਜ ਸਾਰਨਗੇ । ₹ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਨੂੰ। 
੧ਇੰਦ । “ਚਿਤ ਦੀ ਵਿਆਕੁਲਤਾ [ ਸੈਂਸ:, ਉਦ੍ੇਗ ]। $ਕਿਸੇ ਧਿਰ=ਕਿਧਰ=ਕਿਸ ਪਾਸੇ 
"ਘੋੜੀ । ''ਚੜ੍ਹਕੇ ਉਤੇ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ । ___ #੫੪=ਮੇ' ਅਬਿ ਰੋ ਸੰਗੈਂ ਤਦਿ ਚਾਲ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ 1 ( ੧੪੬੮ ) ਗਾਸਿ ੧ । ਅੰ ੩੬. _ 

ਗੁਰੂਕੀ ਅਜ਼ਮਤ ਜੁਤਿ ਦਰਸਾਇ॥੧॥ਰੌਪਈ॥ਗੁਰ ਬਿਨ ਨਹੀੰ ਅਰੂਢੰਨ 

ਵਡ ਯਾਂਤੇ ਸੋ ਤਜਿ ਗਯੋ ਨਿਕੇਤਿ । ਅਬਿ ਇਸ ਕੋ ਕੀਜਹਿ ਸ਼ਿੰਗਾਰ । 
ਪ੍ਰਥਮ ਸ਼ਨਾਨਹੁ ਸੁੰਦਰ ਬਾਰਿ'॥੨॥ਧੂਪ ਦੀਪ ਚੈਦਨ ਚਰਚਾਵਹੁ।ਫੂਲ 

ਬਿਸਾਲ ਮਾਲ ਪਹਿਰਾਵਹੁ। ਪਾਇ ਬਸਤਨੀ' ਸਦਰ ਜ਼ੀਨ”। 

ਦੇਹੁ ਮੁਹਾਰ£ ਨ ਵੀਨ॥੩॥ਸੈਗਤਿ ਕਰਹਿ ਬੇਨਤੀ ਸਾਰੀਛੋਰਿ ਦੇਹ ਇਹ 

ਜ਼ਲਹਿ ਅਗਾਰੀ।ਮੈਗ। ਮੈਗਤਾਂ ਗਮਨਹਿੰ ਪਾਛੇ । ਗੁਰੁ ਕੋ ਖੋਜ ਲੋਹਿ ਇਹ 

ਆਫੇ॥੪॥ਬ੍ਿਧ ਕੋ ਬਾਕ ਮਾਨਿ ਸਭਿ ਲੀਨਾ । ਸਭਿ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨਿ 

ਕੀਨ। ਦਈ ਛੋਰਿ ਪੁਰ ਵਹਿਰ ਤੁਰੇਗਨਿ।ਥਹੁ ਸੁੰਦਰ ਜੋ ਸਗਰੇ ਅੰਗਠਿ 

॥੫॥ ਸਨੇ ਸਨੇ ਚਲਿ ਸਹਜ ਸੁਕਾਇ। ਪੰਛੇ ਸਗਰੀ ਸੈਗਤਿ ਜਾਇ। ਬੁੱਢੇ 

ਆਦਿਕ ਸਿਖ ਸਮੁਦਾਏ।ਅਵਲੋਕਤਿ ਬੜਵਾ ਬਿਸਮਾਏ॥੬॥ਕਿਤੇ ਹਰੇਖਾ” 

ਉਚੋ ਕਰੈ।ਕਿਤ ਚੋਚਲਤਾ ਜੁਤਿ ਪਗ ਧਰੈ।ਕਿਤਿਕਦੂਰਤੇ ਕੋਸ਼ਠ”ਦੇਖਾ। 

ਬਿਤਿ ਹ੍ਰੈਂਉਚੋਕੀਨਹਿਰੇਖਾ॥੭॥ਬਹੁਰ ਅਗਾਰੀ ਕੀਨ ਪਯਾਨਾ।ਗਈ ਤਹਾਂ 

ਕੋਸ਼ਠ ਜਿਸ ਥਾਨਾ । ਦੂਰ ਦੂਰ ਵਿਰ ਚਹੁੰਦਿਸ਼ਿ ਤਾਂਹੀ । ਪੁਨ ਦਰ ਦਿਸ਼ 

ਗਮਨੀ ਹੁਇ ਪਾਹੀ॥੮॥ਤਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰਿ ਸੀਸ ਝ੍ਕਾਵਾ। ਪੁਨ ਉਚੇ ਹਿਹ- 

ਨਾਟ? ਸੁਨਾਵਾ । ਮੈਗਤਿ ਦੇਖਿਦੇਖਿ ਬਿਸਮਾਵੈ।-ਇਹਾਂ ਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੂੰ 

ਦਿਸਾਵੈਂ ॥ ੯॥ ਬੜਵਾ ਨਹਿ ਅਬਿ ਆਗੇ ਜਾਵਤਿ । ਜਨੁ ਲਛਮੀ, ਇਤ 

ਬਿਸ਼ਨੁ ਬਤਾਵਤਿਮਰਾਜਸ਼ਿਰੀ"ਪੁਰਹੁਤਖੁਜੈਤੀ। ਅਬਿ ਵਿਸਬਲਕੋਨਹੀ 

ਤਜੈਤੀ-॥੧੦॥ਪਿਖ ਬੁੱਢੇ ਸਭਿਕੇਂ ਸਮਝਾਯੋ#ਇਹ ਕੌਠਾ ਕਿਸਕੋਂ ਬਨਵਾ- 
ਯ।ਦਰਦੇਖਹੁ ਨਹਿੰ ਪੱਯਤਿ ਯਾਹੀ"'। ਬੜਵਾ ਰਹੀ ਸੰਥਿਰ ਹੁਇ ਪਾਹੀ"” 

॥੧੧॥ਪ੍ਰਥਮ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਇਸ ਕੀ ਕਰੀ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਚਹੁ ਦਿਸ਼ ਮਹਿੰ ਵਿਰੀ॥ 

ਸੀਸ ਕਾਇ ਬੈਦਨਾ ਠਾਨੀ।ਬਿਰ ਅਬਿ ਰਹੀ,ਗੁਰੂ ਇਸਬਾਨੀ""'॥੧੨॥ 

ਤਬਿ ਕੋਸ਼ਠ ਕੇ ਚਹੁੰਦਿਸ਼ ਫਿਰਿਓ। ਦਰ ਕੋ ਬਿਰਮ ਨਿਹਾਰਨਿ ਕਰਿਓਂ। 

ਅੱਖਰ ਲਿਖੋ ਦੇਖਿ ਕਰਿ ਕਹਸੋ। “ਸਭਿ ਆਵਹ ਇਕ ਪਤਾ ਸੁ ਲਹ੧'॥ 

੧੩॥ਗੁਰੂ ਹਾਥਕੀ ਲਿਖਤਿ ਦਿਖੀਜਹਿਮਮੇਂ ਅਖ ਪਠਿਹੌਂ ਸਰਬਸੁਨੀਜਹਿ” 

। ਗਏ ਧਾਇ ਤਿਸ ਦੇਖਜੋ ਜਾਇ । ਪਠਿ ਅੱਖਰ ਸੋ ਬ੍ਰਿੱਧ ਸਨਾਇ ॥੧੪॥ 

ਕਜਲ ਨਾਲ। “ਧੁਪ ਦੀਪ( ਜਗਾ ਟੇ.) ਚੈਦਨ ਛਿੜਕੇ । “ਕਾਠੀ ਦੇ ਉਪਰਲਾ ਕਪੜਾ । 

੪ਕਾਠੀ । “ਲਗਾਮ । <ਫਾਗਾੰ । “ਹਿਣਕਣਾ । "ਕੋਠਾ । ੯ਖੜੀ ਹੋਕੇ । "“ਸਚੀ। (%) ਰਾਜੇ . 

ਲੱਛਮੀ । ""ਵਿੱਸਦਾ ਲਹੀ' ਇਸ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ, ਦੇਖੋ । "“ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ । ""(ਤਾਂਤੇ) ਗੁਝੂ 

ਜੀ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ (ਹੋਣਗੇ) । "9ਇਕ ਪਤ! ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ । ਹਨ ੍ 



ਸ਼ੀ ਰੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੪੬੯) ___ ਰਾਸਿ੧। ਮੰਨੂ ੩੬. 
€ਆਇ ਇਹਾਂ ਦਰ ਪਾਰਹਿ” ਜੋਉ । ਹਮ ਨਾਹਿ ਗੁਰੂ, ਸਿੱਖ ਨਹਿ ਸੋਊ । 
ਹਲਤ ਪਲਤ ਮਹਿ ਨਹੰ' ਸਹਾਈ।ਜੋ ਆਇਸ ਕੋ ਦੋਹਿ ਮਿਟਾਈ%੧੫॥ 
'ਸੁਨਿ ਸੈਗਤਿ ਸਗਰੀ ਬਿਸਮਾਨੀ।ਕਿਮਿਹੂੰ ਕਹੀਜਾਇ ਨਹਿ ਬਾਨੀਆਨ” 
ਗੁਰੂ ਕੀ ਉਲੰਘ ਨ ਸੱਕਈ।ਖਰੇ ਪਰਸਪਰ ਮੁਖ ਕੋ ਤੱਕਈਂ।੧੬।-ਜਾਨੀ 
ਜਾਇ ਜੁਗਤਿ ਨਹਿ ਕੋਈ। ਜਿਸ ਤੇ ਦਰਸ ਗੁਰੂ ਕਹ ਹੋਈ-। ਚਿੰਤਮਾਨ 
ਹੈ ਕਰਿ ਤਬਿ ਸਾਰੇ । ਸ਼ਰਨ ਬ੍ਰਿੱਧ ਕੀ ਬਾਕ ਉਚਾਰੇ ॥ ੧੭ ॥ “ਇਹ 
ਕੌਤਕ ਸਭਿ ਆਪ ਦਿਖਾਏਤੁਮਬਿਨ ਕਿਸ ਤੇ ਹੈ ਨਉਪਾਏ।ਸਭਿਸੈਗਤਿ 
ਪਰ ਕਰੁਨਾ ਕਰੀਏ । ਆਪ ਜਤਨ ਕਰਿ ਗੁਰੂ ਦਿਖਰੀਏ? ॥ ੧੮॥ ਸੁਨਿ 
ਬਿਚਾਰ ਬੁੱਢੇ ਤਬਿ ਕੀਨਸਿ।ਸਿੱਖਯਨ ਪਰ ਕਰਨਾਰਸ ਭੀਨਸਿਚਿਤਵ੍ਯੋ 
-ਗੁਰੁ ਨੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰਮਹੋਹਿ ਦੋਸ਼ ਜੇ ਖੋਲਹਿੰ ਦਾਰ॥੧੯॥ਅਪਰ ਥਾਨ 
ਕੌ ਪਾਰਨ ਕਰੋਂ” । ਤਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਨਿਹਰੋਂ । ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿ ਕੈ 
ਬਿਨਤੀ ਠਾਨਹਿੰ। ਸਭਿ ਅਪਰਾਧ ਛਿਮਹਿ, ਹਿਤ ਜਾਨਦਿੰ-॥੨੦॥ਰਿਢੈ 
ਧਯਾਨ ਧਰਿ ਬੈਦਨ ਕੀਨਸਿ । ਕੋਸ਼ਟ ਕੋ ਪਿਛਲੀ ਦਿਸ਼ ਚੀਨਮਿ ਤਹਾਂ 
ਜਾਇ ਕਰਿ ਈਂਟ ਉਖੇਰੀ । ਤੀਛਨ ਲੋਹ ਸੈਗ ਤਿਸ ਬੇਰੀ ॥੨੧॥ ਗਰੀ 
ਕਰੀ" ਤਹਿੰ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਨਿ ਜੇਤੀ । ਸੈਗਤਿ ਦੇਖਤਿ ਅਚਰਜ ਸੇਤੰ। ਪਸ਼ਚਮ 
ਦਿਸ਼ ਮਹਿ ਕੋਸ਼ਠ ਦਾਰਾ । ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ ਪਾਰ ਕੌ ਪਾਰਾ॥ ੨੨॥ ਅੰਤਰ 
ਧੀਰਜਧਾਰਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਪਿਖੇਗੁਰੂਤਬਿ ਮਨਹੁ ਮਹੇਸ਼।ਆਸਨ ਲਾਇਸਮਾਧਿ 
ਅਗਾਧਾ।ਬ੍ਹਮ ਰੂਪ ਇਕ ਅਚਲ ਅਬਾਧਾਂ॥੨੩॥ਅੰਗ ਅਡੋਲ ਟਿਕੇ ਜਗ 
ਸ਼੍ਰਾਮੀ। ਕੋਟਿ ਬਰਖ ਜਿਮਿ ਸ਼ਿਵ ਨਿਸ਼ਕਾਮੀ”। ਪਦ ਅਰਬਿੰਦ ਬੈਦਨਾ 
ਬਾਰੀ । ਕਰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਿ ਥਿਰਯੋ ਅਗਾਰੀ॥੨੪॥ਛਵਤਨ”ਹਾਥਸਮਧਿ 
ਵਿਰਾਮ'।ਖੁਲੇ ਬਿਲੋਚਨ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸੁ ਧਾਮ'। ਦੇਖਿ ਬ੍ਰਿੱਧ ਕੋ ਬਾਕ ਉਚਾਰਾ । 

`ਓਕਮਿ ਤੈਂ ਟਾਰਯੋ ਹੁਕਮ ਹਮਾਰਾ?॥੨੫॥/ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ! ਹਮ ਨਹਿ ਆਇਸੁ 
ਫਾਰੀ।ਤਜਿ ਦਰ;ਫੋਰਜੋ ਦ੍ਰਾਰ ਪਿਛਾਰੀ'”। ਸਭਿ ਸਿੱਖਯਨ ਮਨ ਬ੍ਰਜਾਕੁਲ 
ਹੇਰਾ । ਦੂਰੇ ਆਪ ਕਰਿ ਜਗਤ ਅੰਧੇਰਾ ॥ ੨੬॥ ਇਹ ਬਿਧਿ ਕਜੋ' ਕਰਿ 
੧ੰਧੋਲੇਗਾ । ਦਮਿਰਯਾਦਾ । (ਅ) ਪੂਤਿੱਗਸਾ। “ਪੜਨਾਂ ਕਰਾਂ । “ਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਦੇ 
ਹਨ, ਭਾਵ ਓਹ ਕੁੱਲ ਕਦੋ ਨਹੀ' ਹੂੰਦੋ (ਅ) ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੋਣ ( ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਅਵਗਜਾ 

_ਦਾ ਕਾਰਣ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀ') । “ਮੋਰੀ ਕੀਤੀ । ੬ਪਾੜ ਪਾੜਿਆ। “ਕਾਮਨਾ ਤੋਂ ਰਹਤ 
ਸ਼ਿਵ ਜੀ । “ਉਣਕ ਗਈ, [ ਸੌਸ:, ਵਿਰਾਮ=ਕਿਸੇ ਕਿਯ' ਦ। ਭੁਕ ਜਾਣਾ ] ਸਮਾਧੀ ਦੇ 
ਪੂਵਾਹ ਦਾ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਖੁਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਹੈ । ੯ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤ੍ਰ । “੯੫ਿਛਲੇ 
ਪਾਸਿਓ' ਰਸਤਾ ਪੜਿਆ ਹੈ । __ੱਪਸ=ਫ਼ਵਤਿ । ਲਨ 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਨਾ । (੧੪੭੦) ਰਾਸਿ ੧। ਅੰਸੂ ੩੬. 

ਬਨਹਿ ਗੁਸਾਈਂ। ਛਪਹੁ ਆਪ ਸੈਗਤਿ ਦੁਖ ਪਾਈ । ਸਰਬ ਸ਼ਕਤਿ ਜੁਤਿ 
ਸਮਰਥ ਪੁਰਨ।ਚਹਹੁ ਜਿ ਚਿੱਤ ਮਹਿੰ ਕਰਿ ਹੋ ਤੂਰਨ॥੨੭॥ ਤੀਨ ਲੋਕ 
ਪਰ ਹਕਮ ਤੁਮਾਰਾਂ । ਬੈਠਹ ੩ਮ,ਕਿਸਤੇ ਡਰ ਧਾਰਾ। ਨਿਕਸਹੁ ਵਹਿਰ 

ਦਿਖਾਵਹੁ ਦਰਸ਼ਨ । ਕਰਿਹੈ ਸੈਗਤਿ ਪਾਇਨ ਪਰਸਨ॥੨੮॥ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ 
ਕੀ ਸਿਮਰਹੁ ਸਿੱਖਯਾ। ।ਨਾਮ ਜਪਾਇ ਕਰਹੁ ਸਿਖ ਰੱਖਯਾ। ਸੁਨਤਿ ਭਏ 
ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰ ਪ੍ਰਸੈਨ।ਕਹਜੋ ਬਿੱਧ ਕੇੱਤੁਮ ਬਹੁ ] ਪੈਨ॥੨੯॥ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੇਤੁ 
ਸੰਤ ਕਰਜੋ। ਸਿੱਖੀ ਕੋ ਸਬੈਭ" ਹੋ ਥਿਰਯੋ। ਮਤਸਰ ਪਾਵਕ ਜ੍ਰਲਤਾ' 

ਮਹਾਨ। ਈੀਧਨ ਧੀਰਜ ਗਯਾਨ ਰੁ ਧੜਾਨਾਂ॥੩੦॥ ਪਿਸ਼ਤਾਸ਼ਨੀ ਆਸ 

ਦੁਖਦਾਈ । ਪਰਹਿ ਨ ਰਾਜ ਤ੍ਰਿਲੌਕੀ ਪਾਈ" । ਬ੍ਰਹਮਾਦਿਕ । ਜਿਠ ਜੀਤੇ 
ਸਾਰੇਕਲਿਜੁਗ ਕੇ ਨਰ ਕੌਨ ਬਿਚਾਰੇ ॥੩੧॥ ਮੋਹ ਸੈਨ ਕੋ ਜੋਰ ਮਹਾਨ॥ 

ਜਹਿ ਕਹਿ ਸਦਗੁਨ ਕੀ ਕਰਿਹਾਨਾ। ਬਹੁ ਕੁਚਾਲ ਕਲਿਕਾਲ ਬਿਥਾਰੀ। 

ਪੰਡਿਤ ਮੂਢਨ ਸਭਿ ਉਰ ਧਾਰੀ॥੩੨॥ ਤਿਸਕੋ ਤ੍ਰਾਸ ਬਿਲੋਕਿ ਬਿਸਾਲ॥ 
ਆਠਿਛਪੇ ਕੋਸ਼ਠ ਇਸ ਕਾਲਲੈਂਮਸੁਨਿ ਬਿਧ ਨੇ ਪੁਨਬਾਕ ਬਖਾਨੇ।ਸਭਿ 

_ਕੌਤਕ ਤਮ ਨੈ ਇਹ ਠਾਨੋ॥੩੩॥ ਅਪਨੀ ਲੀਲ੍ਹਾ ਆਪ ਨਿਹਾਰਹ । ਕਿਸੇ 

ਉਪਾਵਹੁ ਕਿਸੇ ਸੈਘਾਰਹੁ[ਸਭਿ ਜੀਵਨ ਕੇ ਜੀਵ ਬਿਸਾਲਾ । ਦੇਹੁ ਜੀਵਕਾ 
ਤੁਮ ਸਭਿ ਕਾਲਾ ॥੩੪॥ ਸੈਗਤਿ ਬਯਾਕਲ ਅਪਨੀ ਜਾਨੋ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਹੁ 
ਕਸ਼ਟ ਕੋ ਹਾਨੋ । ਧਰਹਿੰ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰੀਐ । ਬਿਰਦ ਕ੍ਰਿਪਾਲ 
ਸਦੀਵ ਬਿਚਰੀਐ”॥੩੫॥ਬਿਨਤੀ ਸੁਨ ਕੈ ਬਾਕ ਉਚਾਰਾ। “ਉਠਹੁ ਆਪ 
ਅਬਿ ਖੋਲਹੁ ਦ੍ਰਾਰਾ । ਸੈਗਤਿ ਕੋ ਦਰਸਾਉ” ਭਲੋਰੇ। ਇਹ ਉਪਕਾਰ ਹੁਏ 
ਸਭਿ ਤੇਰੇ” ॥੩੬॥ ਸੁਨਿਕੈ ਬ੍ਰਿੱਧ ਬਿਲੀਦ ਅਨੰਦਯੋ। ਤੂਰਨ ਉਠਜੋ ਗੁਰੂ 
ਪਦ ਬੈਦਜੋ । ਢਾਹਿ ਈ'ਟਕਾ' ਖੋਲਯੇ ਵ੍ਰਾਰਾ। ਸਭਿ ਸੈਗਤਿ ਕੋ ਤਬਹਿ 
੧ਬੈਮ੍ਰ, ਆਸਰਾ । “(ਜਗਤ ਵਿਚ) ਈਰਖਾ ਰੂਪੀ ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ। “ਧੀਰਜ,ਗਕਾਨ ਧਜ਼ਨ 

ਉਸ ਵਿਚ ਬਾਲਣ ਬਲ ਰਹੇ ਹਨ। ੯ਆਦਮਖੋਰ । [ਸੈਂਸ:, ਪਿਸ਼ਤਾਸ਼ਨਿ=ਰਾਖਸ਼ੀ, ਆਦਮ 

ਬੋਰ, ਗੋਸ਼ਤ ਖੋਰ] ਆਸਾ ਨੂੰ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ । ਪਪੂਰਨ ਨਹੀ 
ਹੁੰਦੀ ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ ਦਾ ਰਾਜ ਪਾਇਆ ਭੀ । #ਸ੍ਰੋਜ਼ਟ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਨਾਸ਼ ਕਰਤਾ ਹੈ। ?ਦਰੋਸ਼ਨ ਦਿਓ । 
ਦਖੂਸ਼ ਹੋਯਾ । _ਦੱਢਾਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ (ਦੇਖੋ ਅੰਸੂ ੩੪ ਅੰਕ ੪੩) ਕਿ ਇਥੋਂ ਟੁਰ 
ਜਾਓ । ਸੇ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤ੍ਰ ਜਾਣਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਜੋਗ ਨਾ ਸਮਬਕੇ 
ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਸਮਾਜ ਛੋੜਕੇ ਰੁਰ ਆਏ ਸਨ । ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਖਾ ਮੰਨਣ ਬੀ ਇਕ “ਗੁਰੂ 

ਬਿਰਦ? ਹੈਸੀ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਮੁੜ ਆਏ, ਯਬ:-ਸਭਿ ਮੈਗਤਿ ਕੀ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਬਿਨਤੀ । 
ਗਾਂਦੀ ਪਰ ਬੈਠੇ ਤਜਿ ਗਿਨਤੀ । ੧ ੧ [ਅੰ ੩੬ ਅੰਕ ੪ਢ 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੪੭੧ ) ਰਾਸਿ ੧। ਅੰਸੂ ੩੬, _ 
ਹਕਾਰਾ॥੩੭॥ਦਿਖਤਿ ਹੁਤੀ",ਸਨਿ ਬਿਰਧ ਕੀ ਆਗਯਾਹਰਖਤਿ ਭਈਪ੍ਰੰਮ 
ਰਸ ਪਾਗ;ਾ।ਹੁਮ ਹੁਮਾਇ ਸੈਗਤਿ ਸਭਿ ਆਈ। ਭਦੀ ਭੀਰ ਤਹਿ ਥਾਉ 
ਨ ਪਾਈ॥੩੮॥ ਪਦ ਪੰਕਜ ਪਰਸਹਿੰ, ਕਰ ਬੈਦਹਿੰ । ਦਰਸਹਿ ਸਤਿਗੁਰ 
ਰਿਦੈ ਅਨੰਦਹਿ। ਧਰਹਿੰ ਉਪਾਇਨ ਪ੍ਰੰਮ ਬਧਾਵਹਿਂ। ਜੈ ਜੈ ਕਾਰ ਉਚਾਰਿ 
ਸੁਨਾਵਹਿੰ॥੩੯॥ਸਭਿ ਸੈਗਤਿ ਬੈਠੀ ਹਰਖਾਏ।ਕੇਟਨਿ ਕੇ ਅੰਬਾਰ ਲਗਾਏ। 
ਸਭਿਨਿ ਸੁਨਾਇ ਗੁਰੂ ਤਬ ਕਹਜੋ(ਇਹੁ ਉਪਕਾਰ ਸੁ ਬੁੱਢੇ ਲਹ੧ੋ॥੪੦॥ 
ਖੇਦ ਬਡੋ ਨਿਜ ਤਨ ਪਰ ਲੀਨ।ਨੀਕੋ ਹਿਤ ਸੈਗਤਿ ਕੋ ਕੀਨ।ਇਸ ਕੋ 
ਪਾਰ ਦਯੋ ਦਰਸਾਵੈ।ਸੋ ਨਰ ਜਮ ਕੌ ਪਿਖਨ ਨ ਪਾਵੈ॥੪੧॥ਇਹਸੈਗਤਿ 
ਕੋ ਬੋਹਿਬ ਭਾਰ।ਭਉਜਲ ਤੇ ਕਰਿਹੈ ਨਿਸਤਾਰ॥ਸਿੱਖੀ ਅਵਧਿ,ਨ ਇਸ 
ਤੇ ਪਰੈ। ਨਾਮ ਲਿਏ ਗਨ ਬਿਘਨ ਸੁ ਹਰੈ॥੪੨॥ਬ੍ਰਿਧ ਨੇ ਕਹਜੋ “ਤੁਰੈ- 
ਗਨਿ ਖਰੀ । ਜਿਸਨੇ ਰਾਵਰਿ ਕੀ ਸੁਧਿ ਕਰੀ । ਉਠਹੁ, ਅਰੁਵਹੁ, ਚਲਹੁ 
ਕ੍ਰਿਪਾਲਾ॥ਸਦਨ ਆਪਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਟਾ॥੪੩॥ਤਬਿਸ਼ਰੀਗਰ ਨਿਕਸੇਤਿਸ” 
ਬਾਹਗਖਰੇ ਭਏ ਦਿਯ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਾਹ॥ਆਇ ਤਰੈਗਨਿ ਸੀਸ ਨਿਵਾਵ੧ 
ਫੁਰਕਾਵਤਿ“ ਹਿਰਦਾ ਹਰਖਾਵਾ॥੪੪॥ਤਬਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰ ਵੇਰ ਕਰਿ ਹਾਥ । 
ਚੰਢੇ ਸਿਮਰ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਨਾਘ।ਸੁੰਦਰ ਗਤਿ# ਬੜਵਾ ਤਬਿ ਚਲੈ। ਸੈਗਤਿ 
ਚਲਤਿ ਸੈਗ ਸਭਿ ਮਿਲੈ॥੪੫॥ ਭਾਈ ਬ੍ਰੱਧ ਰਕਾਬ ਤਬਿ ਗਹੀ । ਸਭਿ- 
ਹਿਨਿ ਅਸ ਸ਼ੋਭਾ ਤਬਿ ਲਹੀ । ਅਨੰਦ ਉਦਪਿ ਕੀ ਉਠਹਿੰ ਤਚੈਂਗੇਂਇਿਮਿ 
ਸਭਿ ਜਾਤਿ ਜ਼ਲੇ ਗੁਰ ਸੈਰੈ॥੪੬॥ ਚਲਿ ਆਏ ਇਮਿ ਗੋਇੰਦਵਾਲ। ਸਭਿ 
ਨੇ ਉਤਸਵ ਕੀਨਿ ਬਿਸਾਲ । ਦੀਪਮਾਲ ਸਗਰੇ ਪੁਰਿ ਹੋਈ । ਦਰਸ਼ਨ 
ਕਹੁ ਆਏ ਸਭਿ ਕੋਈ ॥੪੭॥ ਮਧੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਭਯੋ ਸਮੁਦਾਈ । ਬਰਤਤਿ 
ਸੈਗਤਿ ਸਗ ਅਘਾਈ। ਫੁਲਨ ਮਾਲਾ ਆਨਤਿ ਕੇਈ। ਦਰਸੇਂ ਕਿਤਿਕ 
ਆਂਨਿ ਫਲ ਤੇਈ॥੪੮॥ ਸਭਿ ਸੈਗਤਿ ਕੀ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਬਿਨਤੀ । ਗਾਦੀ 
ਪਰ ਬੈਠੇ ਤਜਿ ਗਿਨਤੀਦੇਨਿ ਲਗੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪੁਨਤੇਸੈ/ਸਿੱਖ ਸਰਬ ੫ਰ- 
ਵਾਰਤਿ ਬੈਸੇ ॥੪੯॥ ਜੇਤਿਕ ਸੈਗਤਿ ਹੁਤੀ ਬਿਦੇਸ਼ੁ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿ ਵਰ 
ਪਾਇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੁ । ਰਹਿ ਕੇਤਿਕ ਦਿਨ ਗਈ ਅਵਾਸੂ'। ਦਸੂ ਦਿਸ਼ ਕੀਰਤਿ 
ਕਰਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੂ ॥ ੫੦ ॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗਿੰਥੇ ਪ੍ਰਥਮ ਰਾਸੇ “ਸ੍ਰੀ 
"(ਸਗਤ)ਤੌਕਰਹੀ ਸੀ,ਭਾਵ ਉਡੀਕ ਵਿਚਸੀ/ਇਸਦੇ ਦੇੱਤੇ ਪੜ ਨੂੰ (ਜੋ ਕੋਈ)ਦੇਖੇਗ।ਸਿੱਖੀ 
ਦੀ ਬਾਬਾ ਸੁੱਦਾ ਹਦ ਹੈ ਇਸਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ। “ਓਸ(ਕੋਠੇ) ਤੇਂ। “(ਨਾਸਾਂ)ਫੁਰਕਾਉੱ'ਦੀ 
ਹੈ।'ਚਾਲ। “ਉਹ(ਮਿਖਵਲ ਲਿਆ (ਡੇਫੁ ਧਰਕੇ) ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। (ਆਪਣੇ) ਘਗੇਂ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੪੭੨) ਰਾਸਿ ੧। ਅੰਸੂ ੩੭. 
1111 ਪੂਸੈਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਖ਼ਸ਼ਟ ਤ੍ਰਿੰਸਤੀ ਅਸੂ ॥ ੩੬ ॥ ਰ੍ 

<੪ /ਰੋ ਜੁਲਕਾ । ਕਰ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ੀ]। 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਦਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁਰੀ ਬਿਰਾਜੇ ਆਇ । ਭਾਈ ਬ੍ਰਿਥੁ 
ਕੋਤਿਕ ਦਿਵਸ ਰਹਕੋ ਨਿਕਟ ਸੁਖਪਾਇ ॥੧॥ ਚੰਪਈ ॥ ਦਾੜੂ ਲਾਤਬਿਬੋ 
ਦਖਾੱਭਯੋ।ਅਸਥਿ'ਬੀਚਤੇ ਪੀਰਤਿ ਬਿਯੋਗੁਰੂ ਅਵੱਗੜਾ ਤੇ ਦੁਖ ਪਾਵੈ। 
ਆਇ ਸਮੀਪ ਨਹੀੰ ਬਖਸ਼ਾਵੈ॥੨॥-ਲੱਜਾਂ ਜੁਤ ਕ੍ਯਾਂ ਮੁਖ ਲੈ ਜੇਹੋ।ਬੈਠਿ 
ਸਭਾ ਸ਼ੋਭਾ ਕਿਮਿ ਲੈ ਹੋਂ-। ਸਦਨਬਿਥੈ ਬੈਠਯੋ ਨਿਤ ਰਹੈ।ਕਸ਼ਟ ਲਾਤਕੋ 
ਦੀਰਘ ਸਹੈ ॥੩॥ ਹਰਖ ਨ; ਸ਼ੋਕ ਨ, ਰਹੈ ਸਮਾਨ'ਸ਼੍ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਉਰ 
ਛਿਮਾ ਨਿਧਾਨ।ਭਲਾ ਬੁਰਾ ਕਿਸਹੂੰ ਨ ਬਖਾਨਹਿਸਭਿ ਪਰ ਦਯਾਦ੍ਰਿਸ਼ਫਿ 
ਕੋ ਠਾਨਹਿੰ॥੪॥ਤਬਿ ਭਾਈ ਬੁੱਢੇ ਕਰ ਜੋਰੇ। ਬਿਦਾ ਹੋਇ ਗਮਨਜੋ ਗਿਹ 
੦ ਗੁਰ ਧਕਾਨ ̀ ਸਦੀਵ।ਸਭਿਤੇਊਰ ਅਧਿਕਮਨਨੀਵਾ॥੫॥ 

ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾ ਡੱਲੇ ਮਾਂਹਿ” । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਉਮਾਹਿ । ਸਤਿਗੁਰ 
ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕੋ ਜਾਨਹਿ । ਗੁਰਬਾਨੀ ਸੁ ਬਿਚਾਰਨ ਠਾਨਹਿ॥੬॥ ਦਰਸ਼ਨ 
ਕੀ ਮਨ ਪਜਾਸੁ ਘਨੇਰੀ।ਸਤਿਗੁਰ ਪਹਿ ਆਯਹੁ ਇਕ ਬੇਰੀ। ਨਮਸਕਾਰ 
ਕਰਿ ਬੈਠਯੋ ਪਾਸ । ਮਨ ਮਹਿਂ ਦੀਰਘ ਪ੍ਰੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ॥ ੭ ॥ ਅੰਤਰਯਾਮੀ 
ਗੁਰ ਨੇ ਜਾਨਾ । “ਪਰਮ ਹੈਸ) ਤਿਸ ਨਾਮ ਬਖਾਨਾ। ਪੂਰਨ ਗਯਾਨ ਰਿਦੇ 

_ ਹੁਇ ਆਵਾ।ਏਕ ਰੂਪ ਸਭਿ ਜਗ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਵਾ੮॥ਪਰਮਹੈਸ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ 
ਕਹੇ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਅਪਨ ਸੁਖ ਲਗੇ ਜੋਗਵਿਰਾਗਭਗਤਿ ਬਿੱਗਕਾਨ“। 
ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਜਿਸਕੇ ਆਨਿ॥੯॥ਨਿੱਧਿਸਿੱਧਿ ਰਿਧਿ ਗੁਰ ਤੇਪਾਈਆਵਤਿ 
ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨਾਈ । ਕੁਲ ਆਚਾਰ ਕਰਤਿ ਬਿਵਹਾਰ । ਉਰ ਮਹਿ 
ਗੁਰ ਚਰਨਨ ਕੌ ਧਾਰਿ॥੧੦॥ਜੋਗ ਭੋਗ ਦੋਨਹੁਂ ਕੋ ਪਾਇ। ਰਹੈ ਅਲੋਪ 
ਕਮਲ ਜਲ ਭਾਇ੧ਦਇਦਿਨ ਘਰ,ਪੁਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ। ਆਵਹਿਹਰਹੈ 
ਦਰਸ ਕੀ ਪੜਾਸ॥੧੧॥ਇਕ ਦਿਨ ਚਵਜੋ ਤੁਰੈਗਨਿ ਆਵੈ। ਰਿ 
ਪਰ ਪਾਇ ਟਿਕਾਵੈ । ਗਤਿ ਬਿਹੈਗ ਕੀ ਬੜਵਾ ਚਾਲਹਿ” । ਕਰਾਮਾਤ ਕੇ 
ਸਹਤਿ ਬਿਸਾਲਹਿ॥੧੨॥ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਨਬਾਬ ਮਗ ਜਾਇ”। ਗਜ ਪਰ ਹਤੋਂ 
“ਹੱਭੀ । ੧(ਦਾਤੂ) ਹੱਭੀ ਵਿਚ ( ਪੀੜ ਤੈਂ) ਪੀੜਤ ਹੋਇਆ। % ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ) ਨਾ ਹਰਖ ਹੈ 
ਲਾ ਸ਼ੋਕ ਹੈ, ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । $ੜੱਲੇ ( ਪਿੰਡ) ਵਿਚ । ਅਨੁਭਵ ਜੰਨਯ ਪੂਰਨ 
ਗਿਆਨ । <ਵਾਂਡੂ । “ਪੰਛੀ ਦੀ ਚਾਲ ਘੋੜੀ ਚੱਲੇ । ਰਾਹ (ਵਿਚ) ਜਾਂਦਾ ਸੀ । 

ਵਂਪਾ:=ਰੁਜ । 1੫੪-ਉਰ ਮਹਿ ਗੁਰੂ ਚਰਨ ਕੋ ਧਾਰਿ ! 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੪੭੩ ) ਰਾਸਿ ੧। ਅੰਟੂ ੩੭, 

ਚ਼੍ਮੂੰ ਸਮੁਦਾਇ। ਅਵਲੋਕਜੋ ਤਿਨ ਭਾਈ ਪਾਰੋ।ਮਹਾਂ ਅਚਰਜ ਰਿਦੈ ਮਹਿ 
ਧਾਰੋ ॥੧੩॥ ਸ਼ੀਘ੍ ਜਾਇ ਭਾ ਖਰੋ ਅਗਾਉ । ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਧਰਿ ਕੈ ਚਿਤ - 
ਚਾਉ।ਤਜਿ ਗਜ ਕੋ ਪਾਇਨ ਪਰ ਪਰਜੋਪਾਰੋ ਕਿਰਪਾ ਦ੍੍ਿਸ਼ਟਿਨਿਹਰਜੋ॥ 
੧੪॥ ਅਧਿਕ ਰਿਦੈ ਤਿਹ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ। ਮਨ ਤੇ ਭਯੋ ਬਿਕਾਰ ਬਿਨਾਸ਼'। 
ਹਾਂਥ ਜੋੜਿ ਕੈ ਤਾਂਹਿ ਉਚਾਰਾ।“ਅਹੋ ਵਲੀ! ਕਯਾ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰਾਂ ?॥੧੫॥ 
ਕਿਤਿ ਕੋ ਜਾਤਿ ਕਹਾਂ ਤੇ ਆਏਖਾਦਮ 'ਕੀਜਹਿ ਬਰਾ ਖੁਦਾਏ'।ਪਾਰੋ 
ਨਾਮ ਹਮਾਰੋ ਅਹੈਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਜਾਵਤਿ ਚਿਤ ਚਹੈਗ੧੬॥ਸੁਨਿ ਨਵਾਬ 
ਮਨ ਸਿਦਕ ਉਦਾਰਾਂ'। ਬੂੜ੍ਯੋ“ਕਿਹ ਠਾਂ ਪੀਰ ਤੁਮਾਰਾ? । ਹਮ ਕੋ ਸੈਗ 
ਲੇਹੁ ਦਰਸਾਵਹੁਪੈਨ ਗੁਰੂਜਿਸਪਹਿ ਤੁਮ ਜਾਵਹੁਸ॥੧੭॥ਪਾਰੋ ਕਹਮੋ“ਸੈਗ 
ਜੋ ਲਸ਼ਕਰ । ਅਪਰ ਬਿਕੂਤਿ ਸਰਬ ਕੌ ਪਰਹਰਿ । ਤਬਿ ਤਮ ਗਮਨਹੁ 
ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਅਹਿ । ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਨ ਕੋ ਫਲ ਧਰੀਅਹਿ?॥੧੮॥ ਪ੍ਰੇਮ 
ਨਬਾਂਬ ਕੀਨਿ ਤਿਸ ਕਾਲਾਂ । ਸੁਤ ਕੋ ਸੌਂਪਿ ਸਮਾਜ ਬਿਸਾਲ। “ਖਿਜਮਤ 
ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਗੋਹਮਰੋ ਖਯਾਲ ਨਹੀਂ ਉਰ ਧਰੋ!॥੧੯॥ ਸੁਤ ਕੋ ਸਭਿ 
ਬਿਧਿ ਤਿਨ ਸਮੜਾਯੋਪਾਰੋ ਸੇਗ ਆਪ ਚਲਿ ਆਯੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਬਦਨ 
ਕਰਿ ਬੈਸੇਭਵੇ ਪ੍ਰਸੇਨ ਦੇਖਿ ਕਰਿ ਤੈਸੇ॥੨੦॥/ਪਾਰੋ ਧੈਨ ਪੈਨਾਂਉਪਕਾਰੀ। 
ਤਰਹੁ ਆਪ ਅਪਰਨ ਦੇ ਤਾਰੀ”। ਬੋਲਨ ਮਿਲਨ ਸੈ ਸੈਤ ਸੋਂ ਨੀਕ। ਤਾਤ- 
ਕਾਲ ਕਰਿ ਸੈਕਟ ਜੀਕਾ” ॥ ੨੧ ॥ ਪਾਰੋ ਨੇ ਸਭਿ ਕਹਜੋ ਪ੍ਰਸੈਗ । ਜਿਸ 
ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਨਜੋ ਸੋ ਸੈਰ ਸੁਨਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰ ਕਰੀ ਤਬਿ ਕਰੂਨਾ।ਹਰਜੋ ਤਿਸੀ 
ਕੌ ਜਨਮ ਰੁ ਮਰਨਾ॥੨੨॥ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਉਰ ਪ੍ਰੀਤਿ ਪਰੀ ਹੈਮਨ ਬਿਕਾਰ 
ਕੀ ਪੀਰ ਹਰੀ ਹੈ । ਭਯੋ ਨਿਹਾਲ ਨਿਬਾਬ ਘਨੈਰਾ । ਕੇਤਿਕ ਦਿਨ ਗੁਰ 
ਨਿਕਟ ਬਸੇਰਾ॥੨੩॥ਸੈਤ ਸੈਗ ਸਮ ਪਾਰਸ ਛੁਹਨਹਤੋ ਮਨੂਰ ਸੁ ਕੌਚਨ 
ਭਯੋ। ਪਰਮਾਨੰਦ ਪਾਇ ਕਰਿ ਭਲੋ । ਬਿਦਾਂ ਹੋਇਪਾਰੋ ਸੋਗ ਚਲੋ ॥੨੪॥ 

ਡੱਲੇ ਗ੍ਰਾਮ ਨਾਮ ਇਕ ਲਾਲੂਪ੍ਰੇਮੀ ਪਾਰੋ ਸੇਗ ਬਿਸਾਲ।ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਂਪ 
ਜਪੇ ਦਿਨ ਰੋਨ । ਹਰੇ ਬਿਕਾਰਨ ਤੇ ਮਨ ਚੈਨਿ ॥੨੫॥ ਪਾਰੋ ਇਕ ਦਿਨ 
ਆਵਨਿ ਲਾਰਾ । ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਮਨ ਅਨੁਰਾਗ।ਕਹਿ ਲਾਲੌਂਗੁਰ ਕੇ 
ਢਿਗ ਜਾਵਹੁ।ਮੋ ਕੋ ਭੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਵਾਵਹੁ॥੨੬॥ਤੁਵ ਕਰੁਨਾ ਤੇ ਭਵ” 

੧ਬੁਦਾਇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ (ਮੇਨੂੰ) ਦਾਸ ਬਣਾ ਲਓ, [ਫਾ:, ਬਰਾਂਏ ਖ਼ੁਦਾ] । “ਬਹੁਤ ਹੌਯਾ । 
੩ਪੂਛਿਆਂ । ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜ ਏਦਾ ਹੈ” । “ਉਸਾਰ | ਸ੧੪-ਜੀਅਨ 1 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੪੭੪ ) ਰਾਸਿ ੧। ਅਸੂ ੩੭. 

ਕੌ ਤਰੌਂ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇ ਮਨ ਮਹਿ ਡਰੋਂ। ਸ਼ਰਨ ਪਰਜੋ ਗੁਰ ਕੀ ਅਬ 
ਢਾਹੋਂ।ਰਿਦੇ ਸੈਦੇਹਿਨ ਸਭਿ ਕੋ ਦਾਹੋਂ ॥੨੭॥ ਸਿਖ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਂਵਤਿ ਉਪ- 
ਕਾਰੀ। ਤੁਵ ਪਰਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰੁਨਾ' ਧਾਰੀ'। ਬਧਯੋ ਪ੍ਰੋਮ ਲਾਲੂ ਕਹੁ ਪਲ 
ਮੈਂ । ਪੁਲਕਯੋ ਤਨ,ਲੋਚਨ ਜਲ ਗਲ ਮੈਂ ॥੨੮॥ ਚਰਨ ਬੈਦਨਾ ਕਰਹਿ 
ਅਗਾਰੀ । ਭਯੋ ਅਧੀਰ ਦਰਸ ਕੌ ਭਾਰੀ । ਪਾਰੋ ਨੇ ਲਾਲੂ ਸੈਗ ਲੀਨੋ । 
ਚੀਇੰਦਵਾਲ ਚਲਨਿ ਕੋ ਕੀਨੋ ॥੨੯॥ ਗੁਰ ਦਰਬਾਰ ਜਾਇ ਰਜ ਲਾਈ। 
ਮਸਤਕ ਮੁਖ ਸਗਰੇ ਤਨ ਮਾਂਹੀ।ਪੁਨ ਲੰਗਰ ਮਹਿ ਕਰਯੋ ਅਹਾਰਾ । ਭਯੋ 
ਪੁਨੀਤ ਪਰਮ ਸੁਖ ਧਾਰਾ॥੩੦॥ਅੰਤਰ ਜਾਂਇ ਗੁਰੂ ਕੌ ਹੇਰ।ਪਦ ਅਰਬਿੰਦ 

ਤਿਸੁ ਬੇਰਾਂ। ਪੁਟਲੋਚਨ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ । ਪਾਨ ਕਰਤਿ,ਤ੍ਰਿਪਤੇ 
ਨ ਅਨੂਪ੫॥੩੧॥ਬੋਲੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ ਕਿਪਾਲੂ। “ਅਤਿ ਹਰਿਰੈਗ ਚਲ੍- 
ਲ੍ਯੋ ਲਾਂ । ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਪਰਮਾਨੰਦ ਕਹੁ ਪਾਯੋ । ਨਿਸਿ ਦਿਨ ਧੜਾਨ 
ਗੁਰੂ ਕਹੁ ਲਾਯੋ ॥੩੨॥ ਕਰੂਨ' ਕਰਿ ਲਾਲੂ ਕੇ ਭਾਲੂ। ਨਿਜ ਕਰ ਧ੦੧੦ 
ਨਿਹਾਲ ਬਿਸਾਲ੍ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਨਿ ਬਡੇਰਾ।ਜਯੋਂ' ਜਯੋ ਹੇਰਹਿ 
ਪ੍ਰੌਮ ਘਨੇਰਾ ॥੩੩॥ਏਕ ਦਿਵਸ ਗੁਰੁ ਹੋਇ ਕਾਲ ਲਾਲੂ ਕੋ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ 
ਬਿਸਾਲੂ॥ਜੇਤਿਕ ਗੁਪਤ ਲੋਕ ਜਗ 'ਮਾਂਹੀਢ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਨ ਪਰੈਂਫਿਰਹਿੰ ਸਭਿ 
ਜਾਹੀਂ॥੩੪॥ਤਿਨ ਸਭਿ ਕੌ ਗੁਰ ਤਿਸੇ ਬਨਾਯੋ। ਅਪਰ ਹੁਕਮ ਤੇ ਤਾਂਹਿ 
ਪੁਜਾਯੋਸੈਗਤਿ ਗੁਪਤਨਿ ਕੀ ਹੁਇ ਜੇਤੰ।ਲਾਲੋਂਕੇ ਪਗ ਪੂਜਹਿ ਤੇਤੀ। 
੩੫॥ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੇ । ਆਵਹਿੰ ਸੇਈ/ਮਾਨਹਿ ਹੁਕਮ ਦਰਸ ਕਰਿ ਤੇਈ।ਖਰੇ 
ਅਗਾਰੀ ਰਹਹਿਂ ਹਮੇਸ਼। ਕਹਿਹਿ ਸੁ ਕਰਹਿ ਜਿ ਕਾਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼॥੩੬॥ਕੋਸ 

- ਹਜਾਰਨ ਕੋ ਢਲਿ ਆਵਹਗਿਤੂਰਨ ਸੋ ਲਾਲੋ ਦਰਸਾਵਹਿ।ਜਿਮ ਆਇਸ 
ਦੇ ਮਾਨਹਿ ਸੋਈ। ਆਨ ਉਪਾਇਨ ਅਰਪਤਿ ਜੋਈੀ ॥੩੭॥ ਇਕ ਪਠਾਨ 
ਸੌਦਾਗਰ ਭਾਰੋ । ਭਰਿ ਜਹਾਜ ਬਾਰਧ/ ਮਹਿ ਡਾਰੋਂ' ਤਾਂਕੋ ਮੇਲ ਸੁ ਲਾਲੂ 
ਸਾਬ । ਮਿਲਤਿ ਜਬਹਿ ਬੈਦਹਿ ਜਗ ਹਾਬ॥੩੮॥ਸੋ ਸਮੁੰਦ ਮਹਿ ਬਨਜ 
ਕਹਤਾ । ਟਾਪੂ ਬਿਖੈ ਲਾਭ ਲਭਥੀਤਾ । ਇਕ ਬਿਰ ਤਿਹ ਜਹਾਜ ਫਟਿ 
ਗਯੋ।ਸਕਲ ਸਮਾਜ ਬੂਡਤੋ ਕ੧॥੩੯॥ਮਹਾਂ ਅੰਧੇਰੀ ਤੇ ਬਡ ਫੂਟ।ਤਖਤਾ 
“ਭੂਨੇਂ । “ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ । ਤਸਭ ਬਾਈਂ' । “ਸਮੁੰਦਰ । “ਪਾਯਾ । $ਇਕ ਵੇਰੀ । 

#ਇਹ ਪਦ ਇਸ ਪੂਮੈਗ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਨੁਸਖਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਲਾਲੋ ਹੈ ਕਿਤੇ ਲਾਲੂ 
ਮੂਰਾਦ ਇਕੋ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਹੈ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਲਾਲੂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੪੭੫) ਰਾਸਿ ੧1 ਅੰਸ਼ ੩੭, 
ਏਕ ਸੈਗ ਤੇ ਤੂਟਾ । ਤਿਸ ਪਰ ਚਵਜੋ ਪਠਾਨ ਬਚਯੋ ਤਬਿ । ਬਾਯੁ ਬੇਗ =ਡ ੨੩ 1 ੯੦੨. 

ਤੋਂ ਬਹੇ ਗਯੋਂ' ਜਬ॥੪੦॥ਇਕ ਟਾਪੂ ਮਹਿ ਲਗਜੋ ਸੁ ਜਾਇ।ਦੇਖਯੋਤਿਹ 
ਠਾਂ ਨਗਰ ਬਸਾਇ!।ਤਖਤੇ ਪਰ ਤੇ ਉਤਰ ਸੁ ਗਯੋ।ਕਿਹ ਕੋ ਮਿਲਿ ਤਹਿ 
ਬੂੜਤਿ ਭਯੋ॥੪੧॥/ਕੌਨ ਦੇਸ਼, ਕੌ ਪੁਰਿ ਕੋ ਨਾਮ ?। ਬਸਹਿ ਕੌਨ ਇਹ 
ਬਲ ਕਰਿ ਧਾਮ।ਗਪਤ ਸਕਲ ਟਾਪੂ ਤਿਸਬਸਹਿੰ।ਦੇਖਿ ਮਨੁਖਕੋਂ ਸੋਤਬਿ 
ਹਸਹਿੰ॥੪੨॥ਕਹਜੋ ਤਿਨਹੁੰਗੁਪਤਨਿ ਕੋ ਥਾਂਯੋਤੂੰ ਮਾਨੁਖ ਕਹੁ ਕਿਤ ਤੇ 
ਆਯੋ?।ਤ੍ਸਤਿ ਪਠਾਨ ਬਖਾਨਤਿ ਅਹੈ/ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੂਰ ਤਹਿੰ ਰਹੈ ॥ 
੪੩॥ਫੂਟ ਗਯੋ ਜਹਾਜ ਜਬ ਮੇਰਾ । ਦੋਵ ਜੋਗ ਕਰਿ ਇਹ ਥਲ ਹੇਰਾ। 
ਤਬਿ ਗੁਪਤਨਿ ਪੁਛਜੋਤਿਸ ਪਾਹੀ।%ਲਾਲੂਕੋ ਤੂੰ ਲਖਹਿੰ ਕਿ ਨਾਂਹੀ॥੪੪॥ 
.ਸਨਿ ਪਠਾਨ ਹਰਖਜੋ ਬਚੁ ਕਹੈ/ਹਮ ਲਾਲੋ ਕੇ ਢਿਗ ਹੀ ਰਹੈਂ। ਮਿਲਤਿ 
ਸਦੀਵ ਬੈਦਨਾ ਕਰੇ।ਬਡੋਂ ਸੈਤ ਭਾਉ ਸੁ ਉਰ ਧਰੋਂ॥੪੫॥ਸਾਦਰ ਤਿਹ 
ਬਿਠਾਇ ਹਿਤ ਕੀਨੋ।ਪਤਾ ਦੋਸ਼ ਨਗਰੀ ਕੌ ਲੀਨੋ,ਜਥਿ ਪਠਾਨ ਸਿਮਰ੍ਕੋ 
ਤਹਿ ਲਾਲੂ । ਦ੍ਰਿਗ ਜਲ ਲੀਨਿ ਉਸਾਂਸ ਬਿਸਾਲੂ'॥੪੬॥ ਇਸ ਕੋ ਪਿਖਿ 
ਗੁਪਤਨਿ ਕਰਿ ਦਯਾ/ਕ੍ਯੋਂ ਰੋਵਤਿ?” ਪੂਛਨ ਕੌ ਕਿਯਾ। “ਹਮ ਲਾਲੂ ਕੇ 
ਸਿਖ ਸਕਿ ਅਹੈਂ।ਤਿਮਿ ਕਰਿ ਦੇਹਿ ਜਥਾ ਚਿਤ ਚਹੈਂ8੭॥ਕਹੇ ਪਠਾਨ 
“ਦਿਖਾਵਹ ਲਾਕ੍ਹੂਕਰਿਹ ਜਿ ਮੁੜ ਪਰ ਮਿਹਰ ਬਿਸਾਲ ਸਭਿ ਕਿਛੁ ਖੋਇ 
ਦੂਰ ਮੈਂ ਆਯੋ । ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਢਹੋ' ਅਬਿ ਜਾਯੋ! ॥੪੮॥ ਗੁਪਤਨਿ ਦੋਇ 
ਲਾਲ ਤਿਹ ਦੀਨੇ।(ਇਹ ਲਾਲੂ ਕੀ ਭੇਟ ਸੁ ਕੀਠੇਅਪਰ ਜਵਾਹਰਅਪਨੇ 
ਹਿਤ ਲਿਹੁ। ਇਹ ਦੁਇ ਲਾਲੋ ਹਮ ਦਿਸ਼ ਤੇ ਦਿਹ! ॥੪੯॥ ਤਬਿ ਪਠਾਨ 
ਲੀਨੇ ਹਰਖਾਇ । ਕਹਿ ਤਿਨ ਪੁਨ ਇਸ ਵਗ ਮੁੱਦਵਾਇਐ ਗੁਪਤਨਿ ਸੋ 
ਤਤਕਾਲ ਪੁਚਾਯੋ।ਖਲੇਦ੍ਰਗ ਗ੍ਰਿਹ ਮਹਿੰ ਪਿਖਿ ਆਯੋ॥੫੦॥ਜਾਇ ਲਾਲ 
ਲਾਲੂ ਕੋ ਦਏ।ਕਹਤਿ ਸੁਜਸੁ ਬਹੁ ਬਦਨ ਕਿਏ। ਅਪਨਿ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਕਹੜੋ 
“ਘੂਰ ਮਾਂਗੇ।ਕ੍ਰਿਪਾ ਸੇਤ ਆਯੋ ਤੁਮਪਾਹੀ॥੫੧॥ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਲਿਏ ਕਰ 
ਦੋਇ। ਗੁਰੂ ਢਿਗ ਆਨਿ ਰਖੇ ਤਿਨ ਸੋਇ। ਪਿਖਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰ ਬਚਨ ਮੁਖ 
“ਹਵਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਰੁੜਦਾ ਗਿਆ । ਵਸਦਾ ਹੈ। ੨ ਦੀ ਨੇਤ ਕਰ । ਏਊਸ ਦ। 
ਪ੍ਰੇਮ ਰਿਦੇ ਧਾਰਦ, ਹਾਂ । “ਲੈੇ ਸਾਹ । ਝਡਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿਕੇ ਇਸ ਦੇ ਨੇਤਰ ਮਿਟਵਾਏ । ਦ੪ 
ਕਿ ਮੈ ਘਰ ਆਂ ਰਿਆ ਹਾਂ । ₹ ੯ੇ ਸੌਤ | ( ਤੇਰੀ ) ਕਿੰਪਾ ਨਲ ( ਇਸ ) ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਤੇਰੇ 
ਪਾਸ ਆਇਆ ਹਾਂ ।( ਅ) ( ਉਸ ) ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸਿਆ ( ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ) ਹੇ 
ਸੈਤ ਤੇਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਠ ਤੇਰੇ ਪਸ ਅਇਿਆ ਗੀ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੪੭੬) ਰਾਸਿ ੧ । ਅੰਸੂ ੩੮, 

ਭਾਖਾ।“ਨਾਮ ਰਤਨ ਹਿਯਰੇ ਮਹਿੰ ਰਾਖਾ ॥੫੨॥ ਇਨ ਕੌ ਜਾਂਹ ਨਦੀ ਮੇ 
ਡਾਗਧਰਹੁ ਨ ਬਿਵਹਾਰਹੁ ਕਰਿ ਪਕਾਰ'।ਲਾਲੋ ਗੁਰਕੀ ਆਗਜਾਂ ਮਾਨੀ। 
ਵੈਂਕੇ ਜਾਇ ਗਹਿਰ ਜਹਿੰ ਪਾਠੀ” ॥ ੫੩ ॥ ਦੋਹਰਾ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਅਰ ਗੁਰ 
ਸਿਖਨ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਮਹਾਂ ਮਹਾਨ । ਖੈਨ ਗੁਰੂ ਅਰੁ ਧੈਨ ਸਿਖ ਜਗਤ 
ਉਧਾਰਨਿਵਾਨ ॥੫੪॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਹਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਪੂਬਮ ਰਾਂਸੇ “ਸਿੱਖਕਨ ਕੋ” 
ਪ੍ਰਸੈਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਸਪਤ ਤ੍ਰਿੰਸੜ੍ਰੀ ਅੰਸੂ ॥ ੩੭ ॥ 

੩੮. [ਖਾਨ ਛੁਰਾ ਆਦਿ ਬਹੱਤਰ ਸਿੱਖ । ਮਹੇਸ਼ਾ । ਸ਼ੇਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉੱਜੜਨੇ] 

ਢੋਹਰ॥ਖਾਨ ਛੁਰਾ।ਡੱਲੇ ਬਿਖੈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੱਖ ਬਿਸਾਲ।ਪੂਜਹਿ ਪਗਪੰਕਜ 
ਸਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਮਰ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ॥ ੧॥ ਚੌਪਈ ॥ ਦੀਪਾ ਮਾਲੂ ਸ਼ਾਹੀ ਔਰ । 
ਸਿੱਖੀ ਕਰਤਿ ਬਸਹਿਂ ਤਿਸ ਠੌਗ ਨਾਮ ਕਿਦਾਰੀ ਸਿੱਖ ਉਦਰ। ਇੱਤਯਾ- 
ਦਿਕ ਸਿਖ ਬਹੁਤ ਬਿਚਾਰ ॥੨॥ਗਿਨਤੀ ਬਿਖੈ ਬਹੱਤਰ ਭਏ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ 
ਅਮਰ ਉਧਾਰਨ ਕਿਏ। ਕਹੋ ਅਗਾਰੀ ਕਥਾ ਤਿਨਹੁੰ ਕੀ।ਹਰੀ ਅਬਿੱਦ੍ਯਾਂ 
ਗੁਰੂ ਜਿਨਹੁਂ ਕੀ॥੩॥ਨਾਮ ਮਹੇਸ਼ ਪੁਰਿ ਸੁਲਤਾਨ।ਬਹੁਬਾਹੀ” ਅਰ ਧਨੀ 
ਮਹਾਂਨ।ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਨਿ ਤਾਂਹੀ।ਉਪਜਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਮਹਾਂ ਮਨਮਾਂਹੀ 
॥੪॥ਰੋਇੰਦਵਾਲ ਗਯੋ ਤਬਿ ਆਇ । ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿ ਗੁਰ ਕੌ ਹਰਖਾਇ । 
ਪੂਰਬ ਭੋਜਨ ਲੰਗਰ ਖਾਯੋ । ਬਹੁਰ ਜਾਇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਸਾਯੋ॥੫॥ ਬਡੇ 
ਭਾਗ ਤੇ ਬੈਠੋ ਪਾਸਨਿਸ ਦਿਨ ਜਿਸਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸੁ ਪਕਾਸਬਾਰਬਾਰ ਬੈਦਨ 
ਕੋ ਕਰਿਹੀ । ਸਮੁਖ ਬੈਠਿ ਗੁਰ ਦਰਸ ਨਿਹਰਿਹੀ੬॥ਬੂਝਨ ਹਿਤ ਗੁਰ 
ਝਿਸੇ ਅਲਾਯੋ#ਕਵਨ ਅਰਥ” ਤੂੰ ਚਲਿ ਕਰਿ ਆਯੋਉ।ਕਹਾਂ ਬਸੈਂ? ਕਿਸ 
ਕੋ ਮਤ ਧਾਰਹਿ ਊ। ਮੰਤ੍ਰ ਜਾਪ ਕਿਸ ਬਦਨ ਉਚਾਰਹਿੰ" ?”॥ ੭॥ 

੧ਨ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਂਭੇ ਤੇ ਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਕਰੇ । “ਬਹ ਬਾਹੀ ਦਾ ਅਰਥ ਇਲ਼ 

ਜਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਹਿੰਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਜਿਥੋਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸੈਗ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ “ਬਹੁ ਬਾਹੀ 
ਵੀਰ? ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬਹਾਦੁਰ। ( ਅ) 

ਬਾਹੀਆ=ਪੌਤੀ । ਬਾਹੀ=ਪੱਤੀਦਾਰ । ਬਹੁ ਬਾਹੀ=ਬਹੁਤੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਵਾਲਾ, (ਦੇਖੋ ਰਾਸ ੧੧ 

ਅੰਸੂ ੩੪ ਅੰਕ ੪੨) । ₹ਦੇਖਦਾ ਹੈ । ਦਕਿਸ ਕੌਮ। “ਕਿਸ ਦਾ ਮੰਤਰ ਤੂੰ ਮੂੰਹੇਂ ਜਪਦਾ ਹੈ । 

#ਕਵਿ ਜੀ ਦਾਂ ਪ੍ਰਸੈਗ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਸਿਖ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ 

ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਨਿਰਬਾਹ ਕਰਨ ਚਾਹੀਏ । ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 

ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਤਮਾਸ਼ਿਆੰ ਵਿਚ ਨਹੀ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਸਤਿਨਾਮ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਵਧੰਹਗੁਰੂ 

ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਉਦਮ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਏ। ;ਭਾਈ ਰੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮਾਂਖਾਂਨੂੰ ਛੁਰ/ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 



ਸ਼ੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੪੭੭) ਰਸਿ ੧ । ਅੰਸੂ ੩੮, 
ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਤਿਨ ਕਹਜੋ ਬੁੜਾਈ।ਪ੍ਰਭੁ ਜੀ ਮੈਂ ਆਯੋ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਰਾਵਰਿ 
ਨਾਮ ਆਸ ਕੋ ਧਰੌ"। ਮਿਟੇ ਸ਼ੋਕ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰੌਂ ॥੮॥ ਅਪਰ ਸਭਿਨਿ 
ਤੇ ਆਸ ਮਿਟਾਇ। ਰਹੋਂ ਆਪ ਕੀ ਪਰਿ ਸ਼ਰਨਾਇ” । ਤਬਿ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ 
ਕਹਜੋ ਸੁਨਾਈ/“ਹਮਰੀ ਸ਼ਰਨ ਪਰਯੋ ਨ ਹੋ ਜਾਈ॥੬॥ਜੇ ਹਮਰੈ ਸਿੱਖਹੋਯੋ 
ਚਹੈ।ਨਹੀਂ ਸੈਪਦਾ ਤੁਛ ਢਿਗ ਰਹੈ। ਨਰ ਉਪਹਾਸ ਕਰਹਿ ਸਮੜਾਵਹਿੰ। 
ਦੁਖੀਹੋਇ ਪੁਨ ਬਹੁ ਪਛੁਤਾਵਹਿੰ॥੧੦॥ਸੁਨਤਿ ਮਹੇਸ਼ੇ ਤਬਹਿ ਉਚਾਰਮੋ। 
“ਤਨਮਨ ਧਨ ਤੁਮਰੇ ਪਰ ਵਾਰਜੋ।ਨਾਸ਼ਹੋਹਿ ਤੋਂ ਚਹੋ' ਨ ਕੋਉ।ਤੁਮਰੋਪ੍ਰੇਮ 
ਕਰਾਂ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੋਉ॥੧੧॥ਸਭਿ ਦਿਸ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਤਜਾਗੀ ਆਸ। ਨਿਜ ਚਰਨਨ 
ਮਹਿ ਦੇਹੁ ਨਿਵਾਸੀਦ੍੍ੜ੍ਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇਖਕੋ ਜਿਸ ਕਾਲ। ਨਿਜ ਕਰ ਧਰੜੋ 
ਡਿਸੀ ਕੌ ਭਾਲਾਂ ॥ ੧੨॥ ਸੱਡਿਨਾਮ ਸੋ ਮੰਤ੍ਰ ਜਪਾਵਾ । ਸਿਖ ਨੇ ਦ੍ੜ੍ਿ 
ਕੀਨਸਿ ਸੁਖਪਾਵਾ। ਬਹੁਰ ਕਸੌਟੀ ਮਹਿ ਸੋ ਕਸੇਯੋ'। ਕੇਤਿਕ ਦਿਨ ਮਹਿ 
ਧਨ ਸਭਿ ਨਸਜੋ ॥੧੩॥ ਜਿਸ ਜਿਸ ਕਾਰ ਬਿਖੈ ਜਿਹ ਦੀਨ। ਤਹਿ ਸਭਿ 
ਨਾਸ਼ਯੋ ਭਯੋ ਬਿਹੀਨਹਸਨ ਲਗੇ ਨਰ“ਇਹ ਕਤ ਕੀਨੋ।ਸਿੱਖ ਹੋਇ ਤੈ' 
ਕਯਾ ਕਿਤ“ ਲੀਨੋ॥੧੪॥ ਘਰ ਤੇ ਸੈਪਦ ਭਈ ਬਿਨਾਸ਼। ਅੰਨ ਬਸਤ੍ਰ ਕੀ 
ਤੋਟ,ਨ ਪਾਸ”। ਸੁਨਤਿ ਮਹੇਸ਼ੇ ਸਭਿ ਸੋਂ ਕਹਜੋ/ਮੈਂ ਗੁਰ” ਉਚ ਪ੍ਰੇਮ ਪਦ 
ਲਹਜੋ ॥ ੧੫॥ ਜੋ ਕਬਹੂੰ ਨਹਿੰ ਬਿਨਸਨਹਾਰਾਂ । ਦੁਖ ਸਾਗਰ ਤੇ ਕਰਹਿ 
ਉਧਾਰਾਂ । ਇਹੁ ਸੈਪਦ ਮਿੱਥਯਾ ਸਮ ਸੁਪਨੇ'। ਕਿਮਿ ਪਰਲੋਕ ਲੋਤਿ ਸੈਗ 
ਅਪਨੌ'ਉ੧੬॥ਏਕ ਬਾਰ ਇਹੁ ਬਤੋਗ ਉਦੋਤੇ'।ਜੀਵਤਿ ਜਾਤਿ ਕਿ ਮਿਰ- 
ਤਕ ਹੋਤੇ''।ਗੁਰ ਪਗ ਪੰਕਜ ਜੇ ਮਨ ਲਾਗੇ। ਹਲਤ ਪਲਤ ਕੋ” ਸੈਕਟ 
ਭਾਗੈ॥੧੭॥ਮਿੱਥਯ ਸੈਪਤ ਨਾਸ਼ ਭਈ ਹੈ।ਸਾਚੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨਲਈਹੈ। 
ਪਰਮਾਨੰਦ ਭਯੋ ਅਬਿ ਭੌ ਨਇਮਿ ਕਹਿ ਸਭਿ ਸੈਗ ਠਾਨੀ ਮੌਨ॥੨੮॥ 
ਬਹੁ ਉਪਹਾਸ ਕਰਤਿ ਰਹਿ ਲੋਗ । ਕਰਤਿ ਨਹੀ' ਮਨ ਹਰਖ ਕਿ ਸੋਗ । 

"ਅਪ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਸਾ ਧਰਕੇ (ਆਯਾ ਹ)। “ਮੱਥੇ ਤੇ । ਭਾਵ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਵਿਚ 
ਪਾਇਅ । ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ( ਧਨ ) ਦਿੱਤ। ਤਿੱਏ ਸਭਿ ਨਾਸ਼ ਹੈ ਗਿਆ ਤੇ (ਉਹ ਬਨ ) ਰਹਤ ਹੇ 
ਗਿਆ । “ਕੀਹ ਜਸ । (ਅ) ਕੀਹ ਕੁਛ । ੬ਅੰਨੇ ਬਸਤਰ ਦੀ ਤੋਟ ਆ ਗਈ, ਪਾਸ਼ ਨਾਂ ਰਿਹ । 
“ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ । "ਸੁਪਨੇ ਵਾਂਛੂ ਝੂਠੀ ਹੈ । ੯ਪੂਲੋਕ ਵਿਚ (ਜੀਵ) ਕਿਵੇ“ ਆਪਣੇ ਨਲ ਲੈ ਜ। 
ਸਕਦਾ ਹੈ । "“ਵਿਛੋੜਾ ਉਦੇ ਹੋਣ। ਹੀ ਹੈ । ""ਂਜੀਂਵਦਿਆੰ (ਚਲੀ ਗਈ) ਕਿ ਮਰ ਗਿਆੰ ਤੇ 
ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। "ਇਸ ਲੋਕ ਤੇ ਪੂਲੋਕ ਦੇ।ਪਰਮ ਅਨੰਦ ਰੂੰਪ ਹੋਗਿਅ ਹਾਂ,ਹੁਣ ਭੈਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 



ਸੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੪੭੮ ) ਫਾਸਿ ੧। ਅੰਸੂ ੩੮. 

ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਖੈ ਮਸਤਾਨਾ।ਸਿਮਰਨ ਸੱਤਿਨਾਮ ਕੋ ਠਾਨ॥੧੯॥ਪੁਨ 
ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੌ ਚਲਿ ਆਯੋ । ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਕਰਿ ਸੀਸ ਨਿਵਾਐ । ਦਰ” 
ਬਲਾਂ ਭਯੋ ਦੇਖਿ ਕਰਿਤਾਂਹੀ।੍ਰਿਪਾ ਕਰੀ ਸ੍ਰੀਗਰ 'ਮਨਮਾਂਹੀ॥੨੦॥ਸਿਖਨੇ 
ਸਹੜੋ ਕਸੌਟੀ ਤਾਉ"। ਬਾਰਹ ਬੈਠੀ” ਭਯੋ ਸੁ ਭਾਉ ।“ਆਗੇ ਤੇ ਦਸ ਗਨ 

ਧਨ ਪੈਹੈ” । ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਸੁਫਲ ਤੁਵ ਹ੍ਰੋ ਹੈਂ ॥੨੧॥ ਇਮਿ ਵਰ ਦੇਕਰਿ 
ਕਰਯੋ ਨਿਹਾਪੁਨ ਤਿਸ ਢਿਗ ਧਨ ਭਯੋ ਬਿਸਾਲ।ਇਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਹੁਤ 
ਨਰਤਾਗੇ।ਸਿੱਖੀਮਾਰਗ ਚਲਯੋਉਦਾਰੇ॥੨੨॥ਆਇਸ਼ਰਨ ਜੋ ਗੁਰਕੀ ਪਰ 
ਬ੍ਰਹਮਗਤਾਨ ਜੁਤਿ ਸ਼ਕਤਿ ਸੁ ਧਰੈਦੋਨਹੁ ਹਾਬਨ ਸੋਂ ਬਰਤਾਂਵੈ"। ਮਾਨ 

ਬਚਨ ਪਾਰ ਪੰਰ ਜਾਵੈਂ॥੨੩॥ ਦੋਹਰਾ॥ਗੌਂ ਦਵਾਲ ਸ਼ੋਭਾ ਨਿਰਖਿ'ਸ਼ੇਖਨਿ 
ਰਚੇ ਨਿਕੇਤ । ਅਕਬਰ ਸਾਬ ਰਹਤਿ ਵਹੀ ਸਭਿ ਭਾਯਨਿ ਸੈਮੇਤ॥੨੪॥ 

ਚੌਪਈ॥ਗੁਰਸਬਾਨ ਮੰਗਲ ਬਹੁ ਹੋਵੈਗਾਵਤਿ ਸਭਿ ਸਿਖ ਸ਼ਬਦਨ ਜੋਵੈਂ'” 
ਸ਼ੇਖਨ ਕੈ ਸਿਸ“ ਦੇਖਿ ਸੁ ਚਾਲੀ।ਸਹਿ ਨ ਸਕਹਿੰ ਵਹਿ" ਕਰੈ' ਕੁਚਾਲੀ 

॥੨੫॥ਨੀਰ ਭਰਨ ਘਟ''ਲੈ ਸਿਖ ਜਾਵੈਂ।ਬਾਲ ਗੁਲੇਲਾਮਾਰਿ ਗਵਾਵੈ'"'। 
ਯਾ ਬਿਧਿ ਬਹੁਤ ਕਰੀ ਜਬਿ ਤਿਨੈ। ਗੁਰ ਪੈ ਸਿੱਖਕਨ ਕੀਨੀ ਬਿਨੰ॥੨੬॥ 

“ਜ਼ੇਖਨ ਸੁਤ ਘਟ ਤੋਰੈ' ਤੁਰਨਿ । ਜਲ ਕੌ ਜਬਿ ਕਰਿ ਲਜਾਵੈਂ ਪੂਰਨ” । 
ਤਬਿ ਕਰੁਨਾਕਰ ਬੋਲੇ ਬਾਨੀ।“ਮਸ਼ਕੈ' ਬੀਚ ਲਿਆਵੋ ਪਾਨੀ॥੨੭॥ਮਾਨਿ 
ਬਚਨ ਤਜੋਂ ਹੀ ਤਿਨ ਕੀਨੀ।ਜਲ ਭਰਿਬੇ ਕੌ ਮਸ਼ਕੈਂ ਲੀਨੀ।ਤਬਿਬਾਰਕ 

ਕਰ ਧਾਰਿ ਕਮਾਨੈ।ਤੀਰ ਮਾਰ ਫ਼ਾਰੈ' ਅਭਿਮਾਨੈ ॥੨੮॥ਪੁਨ ਸਿੱਖਨ ਗੁਰ 
ਕੋਰਿ ਹਦੂਰਾ। ਸਕਲ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਬਖਾਨਜੋ ਤੂਰਾ। “ਮਸ਼ਕੌ' ਫਾਰਤਿ ਕਸ ਕੈ 
ਤੀਰਨ।ਬਸ ਨਹਿ ਚਲਤਿ ਕਰਤਿ ਅਵਗੀਰਨਿ"॥੨੯॥ਤਬਿ ਮੁਖਦੇਦ 
ਬਚਨ। ਪਰਕਾਸ਼ੇ । “ਗਾਗਰ ਮੈਂ ਜਲ ਲਜਾਉ ਹੁਲਾਸੇ? । ਸੱਤਿ ਭਾਖਿ”” 
ਕੀਨੀ ਤਿਨ ਤੈਸੇ।ਕਹੀ ਮੁਕੌਦ ਅਨੌਦਤੜਿ ਜੈਸੇ॥੩੦॥ਵਹ ਬਾਲਕ ਘਟ; 
ਈਂ ਤਨ ਭਾਨੰ'''ਜ਼ੁਲਮੀ ਕਰੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਅਭਿਮਾਨੰ।ਮਾਤਤਾਤਤਿਨਕੇ ਨਹਿ 

੧ਕਸੋਟੀ (ਦੀ ਕਸ ਤੇ ਅੱਗ ਦਾ) ਤਾਉ । “ਭਾਵ ਅਤਸੌਤ ਸੁੱਧ । “ਪਾਵੈੱਗਾਂ । “ਵਰਤਾਂਵੰਦੇ 
ਹਨ (ਨਾਮ ਤੇ ਕਰਾਮਾਤ) । “ਦੇਖ ਕਰਕੇ । <ਸ਼ੇਖਂ ਨੇ ( ਸ਼ੇਖ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਜਾਂਤ ਹੈ) । 

“ਓਹ (ਸ਼ੇਖ) ਸਾਰੋ ਭਾਈਆਂ ਸਮੇਤ । 'ਗਾਵ ਸ਼ੇਖ ਵੇਖਦੇ । “ਲੜਕੇ, ਬੱਚੇ । "?ਓ2 (ਬੱਚੇ) 
੧੧੫੩ੇ । "ਗਵ ਫੋੜ ਦੇਵਨ । "੧ਨਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ [ਸੈਸ:, ਅਵਕੀਰਣ]। "ਸਤ _ਵਚਨ 
ਕਹਿਕੇ । "“ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਤੋੜ ਦੇਣ । ”੫:-ਦੁਰਲਗ । 1੫:-ਬਦਨ । ਤ੍ਰਪ=ਸੋ। 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੪੭੬) ਰਾਸਿ ੧। ਅੰਸੂ ੩੮, 

ਹੋਰੈ।ਹੋਤਿ ਪ੍ਰਸੈਨ ਨਿਹਾਰਿ ਬਹੋਰੈ' ॥੩੧ ॥ ਪੁਨਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਸਭਿ 
ਸਗਤਿ। ਗਗਰਨਾਤੋਰੈ ਬਾਲਕ ਪੰਗਤਿਮਸੁਨਿ ਤੁਸ਼ਨ ਕਰਨਾਕਰ ਹੋਏ। 
ਉੱਤਰ ਨਾਂਹਿ ਦਯੋ ਤਬਿ ਕੋਏ ॥ ੩੨॥ ਤਹਾਂ ਤਬਹਿ ਸੈਨਯਾਸੀ ਆਏ। 
ਬਾਲ/ਨੇ ਤੈਸੇ ਕੀਨੀ ਜਾਏ।ਨੀਰ ਪੁਰ'ਜਥਿ ਲਯਾਵੈ ਕੋਊ।ਤੋਰ ਦੇਤਿ ਬਿਨ 
ਬੇਰ ਸੁ ਸੋਊ ॥੩੩॥ ਲਾਗਰੋ ਤਹਾਂ ਗੁਲੋਲਾ ਜਾਈ। ਨਿਕਸਜੋ ਨੈਨ ਮਹੈਤ 
ਤਵਾਈ।ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਪਕਰ ਕਰਿ ਕੇਤੇ ਮਾਰੇਕੇਤੇ ਚੀਰੇ ਕੇਤੇ ਵਾਰੇ॥੩੪॥ਤਿਹੀ 
ਸਮੇਂ ਤੁਰਕਨ ਕੋ ਡੋਰ ਪਰਜੋ ਆਇ ਪੁੰਰ ਕੇ ਚੋਫੇਰ। ਖਚਰਨ ਧਨ ਕੀ 
_ਲਦੀ ਅਨੇਕਾ । ਉਤਰੀ ਆਇ ਰੈਨ ਕਰਿ ਟੇਕਾ” ॥ ੩੫ ॥ ਪ੍ਰਾਤਿਕਾਲ 
ਚਲਿਬੋ ਤਿਨ ਕੀਨੋ। ਆਂਧੀ ਅਈ ਪ੍ਰਲੈ ਸੀ ਚੀਨੋ। ਅਪਨੋ ਪਰੋ“ਨ ਦੇਖੜੋ 
ਜਾਈ । ਜਨੁ ਸਕਲੇ ਭੇ ਅੰਧ ਤਦਾਈ' ॥੩੬॥ਬਾਇ ਲਾਗ ਗਿਰ ਹੈਂ ਨਰ 
ਘਰੇ“ ।ਥੱਚਰ ਭਾਜੀ ਤਬਿ ਪੁਰਿ ਓਰੇ । ਬਰੀ ਜਾਇ ਤਿਨ ਤੁਰਕਨਿ। 
ਧਾਮਾ”ਗੁਰ ਸੋਂ ਕਰਤਿ ਬਿਰੋਧ ਜਿ ਗ੍ਰਾਮਾ॥੩੭॥ ਤਾਤਕਾਲ ਤਿਨ ਅੰਤਰ 
ਪਾਈ।ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਜਾਨਯੋ ਨਹਿ ਜਾਈ । ਆਂਧੀ ਹਟੀ ਭਯੋ ਉਜਿਆਰਾ । 
ਥੱਚਰ ਦੇਖਨ ਲਗੇ ਅਪਾਰਾ॥੩੮॥ ਟੋਲਿ ਟੋਲਿ ਬਹੁ ਰਹੇ,ਨ ਪਾਈ। ਹੁਇ 
ਨਿਰਾਸ ਜਬਿ ਚਲੇ ਮੁਰਾਈ3ਗ੍ਰਹਿ ਅੰਤਰ ਖੱਚਰ ਤਬਿ ਬੋਲੀ।ਬਰੇ ਸਿਪਾ- 
ਹੀ ਲੀਨਸਿ ਖੋਲੀ॥੩੬॥ਜਪਤ'`ਕਰਜੋ ਘਰ ਬਾਹਰ ਤਿਨ ਕੋਗੁਰ ਸੋਂ ਬੈਰ 
ਹੁਤੋ ਥੋ ਜਿਨਕੋ। ਕੇਤਿਕ ਫਾਂਸੀ ਦੀਨ ਉਠਾਈ। ਕੇਤਿਕ ਕੀ ਤਬਿ ਪਤਿ 
ਉਤਰਾਈ॥੪੦॥ਗੁਰ ਪੈ ਸਿੱਖਨ ਕਹੀ ਸਪੂਰਨ । ਸਠਿ ਗੁਰ ਕਹੜਿ ਭਏ 
ਤਬਿ ਤੂਰਨ।“ਏਕ ਸੇਤ ਪੈ ਸਿੱਖ ਸੁ ਬੋਲਨੋ।ਸੋਂਸਨਿਹੋਧਰਿ ਧਕਾਨ ਅਮੋਲਯੋ 
੪੧॥-ਜੋਕਾਹੂ ਕੋ ਬੁਰਾਕਰਾਵੈ।ਤੋ ਕਤ ਕਰੈ?ਕਹੋ ਸੁਖਦਾਵੇ।ਕਲਾਕਰੇਜੋ 
ਬੁਰਾ ਕਰਾਵੈਬਦਲ' ਲੇਵਨ$ਤੇ ਹਟਿ ਜਾਵੈ॥੪੨॥ਵੇਰ ਕਰੈ? ਕਰਿ ਹੈ 
ਕਰਿਹੈਤੌ ਭਲਿਆਈ ਵਹ ਦੁਖ ਭਰਿਹੈ।ਕਰਿਨੇ ਜੋਗਾ ਰਹੈ ਨ ਸੋਉਆਪੇ 

“ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ । “ਭਰਕੇ । (ਮੈਨਜਾਸੀਆ ਨੇ) ਮਾਰੇ । ਰਾਤ ਫਿਕਨ ਲਈ । “ਆਪਣਾ 
ਪਰਾਇਆ । ੬ਆਦਮੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ । (%) ਨਰ ਤੇ ਘੋੜੇ । “ਭਾਵ ਸ਼ੇਖਾਂ ਦੇ ਘਰ 1 
“ਪਿੰਡ ਵਿਚ । ੯ੰਦੋਰ ਵਾੜ ਲਈ । "?ਜ਼ਬਤ । 

'ਂਪਮ-ਗਾਗਰਨ । 1ਪ:=ਸ਼ੇਖਨ । ਤਪਾ-ਮਹੀਈ । 
ਕੂੰਪਾ:-ਦੇਵਨ । ਤਿੰਠ ਲਿਖਤੀ ਨੁਸਖਿਆਂ ਵਿਚ “ਬਦਲਾ ਲੇਵਨ?” ਵਾਲ਼ੀ ਤੁਕ ਹੈ 

ਨਹੀਂ ਸੋ, ਦੋਨੋਂ ਵੇਰ ਇਹੋ ਤੁਕ ਹੈ:-ਭਲ। ਕਹੈ ਜੋ ਬੁਰਾ ਕਰਾਵੈ 1 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । . ( ੧੪੮੦ ) ਰਾਸਿ ੧। ਅੰਸੂ ੩੯. 

ਹੀ ਮਰਿ ਜੈ ਹੈ ਸੋਉ'-॥੪੩॥ਜੈਸੀ ਕਰੇ ਸੁ ਤੈਸੀ ਪਾਵੈਗੁਰ ਸੁਥਾਨ ਨੀਵੇਂ 
ਬਿਰਧਾਵੈ”ਮਸ਼ਰੀਪਰਮੇਸੁਰ ਹੈਸਮਰੱਥ।ਸੈਤਨ ਕੋ ਰਾਖਤਿ ਦੈ ਹੱਥ॥੪੪॥ 
ਜਿਨ ਕੇ ਐਸੇ ਭਯੋ ਗਿਆਨਮਸੇਵੈਂ ਗੁਰੂ ਭਾਵ ਧਰਿ ਨਾਨਾ:ੰ:ਕਹੀ ਸੈਤੋਖ 
ਸਿੰਘ ਇਹ ਕਥਾ।ਜਿਨਹਿ ਸਨੀ ਤਿਨ ਕਾਲ ਨ ਮਥਾ$॥ ੪੫ ॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ 
ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਪੂਬਮ ਰਾਸੇ “ਸ਼ੇਖਨ” ਪੂਮੈਗ ਬਰਨਨੇ ਨਾਮ ਅਸ਼ੇਟਤ੍ਰਿੰਸਤੀ 
ਅੰਸੂ ॥ ੩੮॥ 

੩੯, [ਲਾਲੂ, ਦੁਰਗਾ, ਜੀਵੇਧਾ; ਜੱਗਾ, ਖਾਨੁ, ਮਾਈਆਂ, ਗੋਵਿੰਦ ਰ੍ 
ਵੌਪਈ ॥ ਇਕ ਲਾਲੂ ਬੁਧਿਵਾਨ ਨਰ ਦੂਸਰ ਦੁਰਗਾ ਨ'ਮ। ਜੀਵੈਦਾ ਮਿਲ 
ਤੀਸਰੋ ਚਲਿ ਆਏ ਗੁਰ ਸਾਮ'॥੧॥ਚੌਪਈ॥ਕਰਿ ਬੈਦਨ ਕੋ ਲਾਗੇ ਸੇਵਾ । 
ਇਕ ਦਿਨ ਬੈਠਿ ਨਿਕਟ ਗੁਰ ਦੇਵ।ਹਾਬਜੋਰਿ ਅਰਦਾਸ ਬਖਾਨੀ/ਦਿਹੁ 
ਉਪਦੇਸ਼ ਅਪਨਿ ਜਨ ਜਾਨੀ” ॥੨॥ ਜਿਸ ਤੇ ਹੋਇ ਉਧਾਂਰ ਹਮਾਰਾ । ਸ਼੍ਰੀ 
ਗੁਰ ਅਮਰ ਸੁ ਬਾਕ ਉਚਾਰ।“੫ਰਉਪਕਾਰ ਸਮਾਨ ਨ ਔਰ । ਕਰਹਿਪ| 
ਸਦਾ,ਤਿਸ ਗੰਝਿ ਸੁਖ ਠੌਰ'॥੩॥ਸੋ ਉਪਕਾਰ ਸੁ ਤੀਨ ਪ੍ਰਕਾਰ।ਧਰੋ ਆਪ 
ਤੁਮ ਲਖਿ ਉਰ ਸਾਰਾ।ਜੇਤਿਕ ਅਪਨੇ ਢਿਗ ਧਨ ਅਹੈਦੇਹੁਰੈਕ ਜੋਦੁਖੀਆ 
ਲਹੈ ॥੪॥ ਪਿਖਹੁ ਗ਼ਰੀਬ ਅਨਾਬਨਿ ਜਹ। ਵਸਤ੍ਰ ਅਹਾਰ ਦੀਜੀਅਹਿ 
ਤਹਾਂ। ਦੇਖਹੁ ਦੁਖੀ ਦਯਾ ਕੋ ਧਾਰਹੁ । ਜਥਾਸ਼ਕਤਿ ਤਿਹ ਦੁਖ ਨਿਰਵਾਰ- 

੧ਇਕ ਸਿੱਖ (ਸ੍ਰੀ) ਸੈਤ (ਜੀ) ਪਾਸ ਬੋਲਿਆ; ਸੇ ਅਸੋਲਕ (ਸਿੱਖਸਾ) ਧਜਾਨ ਧਰਕੇ ਸੁਣੋ" । 
(ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਿੱਖ ਦਾ5-) ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਗਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ (ਉਹ) ਕੀਹ ਕਰੇ ? ਕਹੇ ਹੇ ਸੁਖਦਾਈ 
(ਸੋਤ) ਜੀ ! (ਉਤਰ:-) ਭਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜੋ ਬੁਰਾ ਕਰੇ, (ਤਾਂ ਬੁਰੇ ਤੋਂ) ਬਦਲਾ ਲੈਣੋ' ਹਟ 
ਜਾਵੇ । (ਪ੍ਰਸ਼ਨ:-) (ਜੇ) ਵੇਰ (ਬੀ ਬੁਰਾ) ਕਰ ਤੰ, (ਉਤਰ:-) (ਉਹ ਭਲਿਆਈ) ਕਰ , 
(ਭਲਿਆਈ) ਕਰੇ, ਤਾਂ (ਭਲੇ ਦੀ) ਭਲਿਆਈ (ਕਰਨ ਕਰਕੇ) ਉਹ (ਬੂਰ! ਆਪੇ) ਦੁਖ 
ਗਰੇਗਾ, (ਇਥੋਂ ਤਾਈ ਕਿ) ਉਹ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਹੀ ਨਾਂ ਰਹੇਗਾ, ਆਂ੫ ਹੀ ਮਰ ਜਾਏਗਾ । 
ਇਸ ਤੋ” ਅਗੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ 
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੋ ਸਕਦਾ 
ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਿੱਖਜਾ ਵਲ ਵਿਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਜੋ ਤਪੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਪਰ ਗੁਰੂ ਮੰਗਿਦ ਦੇਵ 
ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਦਗੁਰ ਸਬਾਨ ਵਿਚ ਜੇ ਨੀਵਾਂ (ਬਣੇਗਾ)ਸੋ ਵਧੇਗਾ । “ਗੁਰੂ ਸ਼ਰਨ । “ਦਾਸ 
ਜਾਣਕੇ । “ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦ। ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । #ਜਾਣੋ । 

ਵਂਪ:-ਬਧ ਜਾਵੇਂ । ਨੰਮੂ ਬਿੰਧਾਵੈ। _1ਇਹ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਇਕੋ ਨੁਸਖੇ ਵਿਚੇ ਸਨ । 
੨ਇਹ ਦੇ ਤੁਕਾਂ ੪ ਨੁਸਖਿਆਂ ਵਿਚ ਸਨ ! ਉੋਇਹ ਦੋ ਸਤਗੀੰ ਭੀ ਇਕੋ ਨੁਸਖੇ 

ਵਿਚ ਸਨ । ਪ੍ਰਪਾ:-ਕਰਹੁ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸਰਜ । ( ੧੪੮੧ ) ਰਾਸਿ ੧। ਅੰਸੂ ੩੯, 
ਹੁੱਦੈਂਘਨਿਜ ਬਾਨੀ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਬਨਿ ਆਵੈ। ਬਿਗਰਯੋ ਕਾਰਜ ਪਰ ਸੁਧਰਾਵੈ” 
। ਕੈ ਬਿੱਦਯਾ ਹੁਇ ਅਪਨੇ ਪਾਸ। ਅਪਰ ਪਢਾਵਹਿ ਧਰਹਿ ਹੁਲਾਸ॥੬॥ 
ਪੁਨ ਮਨ ਤੇ ਸਭਿ ਕੋ ਭਲ ਚਾਹੈ। ਬੁਰਾ ਕਰਨਿ ਹਿਤ ਕਬਿ ਨ ਉਮਾਹੈ”। 
ਪਾਸ ਪਦਾਰਬ,ਅਰੁ ਬਚ ਕਹੈ।ਤ੍ਰਿਤੀਏ ਕਿਸ ਕੋ ਬੁਰਾ ਨ ਚਹੈਂ॥੭॥ਇਮ 
ਤੀਨੋ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ।ਕਰਹ ਸਦਾ, ਪਰ ਦੁਖ ਨਿਰਵਾਜ਼ਿ ਸਰਬ ਦਾਨ 
ਤੇ ਅਹੈ ਬਿਸਾਲਾ । ਅੰਨ ਦੇਨਿ ਕੀਜਹਿ ਸਭਿ ਕਾਲਾ॥੮॥ ਜਿਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਾਨ 
ਧਰਤਿ ਹੈ ਪ੍ਰਾਨੀ । ਅਪਰ ਹੋਹਿ ਕਿਮਿ ਤਾਂਹਿ ਸਮਾਨ) । ਕਾਚੋ ਪਾਕੋ ਜਜੋਂ 
ਕ੍ਯੋੱ ਦੀਜੈ।ਛਧਿਤ ਦੇਖਿ ਕਰਿ/ਨਾਂਹਿਨ ਕੀਜੈ॥੯॥ਜਿਸ ਕਿਸ ਸਮੇ ਸਾਂਝ 
ਕੈ ਪਾਤਿਬਿਨਾ ਬਿਚਾਰੇ ਭੋਜਨ ਦਾਤਿਉਚ ਨੀਚ ਨਹਿ ਪਰਖਹੁ ਜਾਤੀ। 
ਦੇਕਰਿ ਅੰਨ ਕਰਹੁ ਤ੍ਰਿਪਤਾਤੀ” ॥੧੦॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕੀ ਬਾਨੰ। 
ਸ਼ਰਧਾ ਧਰਿ ਉਰ ਤੀਨਹੁਂ ਮਾਨੀ । ਤੀਨ ਬਿਧਿਨਿ ਕੀਨਸਿ ਉਪਕਾਰਾ। 
ਦੇਤਿ(ਛੁਧਿਤ ਕੋ ਅਧਿਕ ਅਹਾਰਾ॥੧੧॥ਗੁਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭਏ ਇਸ ਰੀਤਿ। 
ਆਵਹਿ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਧਰਿ ਪ੍ਰੀਤਿ । ਸੇਵਤਿ ਰਹੇ ਭਗਤਿ ਕੋ ਪਾਇ । ਅੰਤ 
ਗੁਰੂ ਢਿਗ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਇ[॥੧੨॥ 

ਜੱਗ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਢਿਗ ਆਯੋ। ਕਰਿ ਦਰਸ਼ਨ ਕੌ ਸੀਸ ਨਿਵਾਯੋ 
ਸਿਖ ਗੁਰ ਕੇ ਗਨ ਦੇਖਿ ਹੁਲਾਸਾਹਾਥ ਜੋਰਿ ਕਰਿ ਬਾਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ॥੧੩॥ 
ਮੇਂ ਚਾਹਤਿ ਅਪੁਨੀ ਕੱਲਕਾਨ । ਮਿਲਯੋ ਏਕ ਦਿਨ ਜੋਗੀ ਆਨਿ। ਤਿਸ 
੧ਇਹ ਪਹਿਲ/ ਉਪਕਾਰ ਹੈ । ₹ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਰਧਰ ਦੋਵੇ। _ ਇਹ ਦੂਜਾ ( ਬਾਣੀ ਦਾ ) 
ਉਪਕਾਰ ਹੈ । “ਇਹ ਤੀਸਰਾ ( ਮਨ ) ਦਾ ਉਪਕਾਰ ਹੈ । “ਤਿੰਨਾਂ ਉਪਕਾਗਾੰ ਨੂੰ ਫੇਰ ਗਿਣਦੇ 
ਹਨ:=-੧. ਪਾਸ ਪਦਾਰਥ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਦਾ ਭਾਵ ਦੇਣ; ੨. ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਸ਼ੁਜ਼ ਬਚਨ 
ਆਖ; ੩. ਮਨ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਬੁਰਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਚਾਹੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ 
ਬੁਸ਼ ਹੋਇਆ। _%੫:=ਕਰ ਤਿਹ ਲਿਰਵਾਰੋ। ੧ਪ੩-ਦੇਖਿ । 

੨ਏਹ ਦਾਨੇ ਹਕੀਮ ਦੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਰੋਰ/ ਦੇ ਅੱਡ ਅੱਤ ਦਾਰੂ ਹਨ । ਏਹ ਤ੍ਰੋਏ ਧਨ ਦੇ 
ਪਿਆਰੇ ਹੇਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਬਰ ਨੂੰ ਦਇਆ ਦਾਨ ਦਾ ਸੁਭਾਵ ਪਾਕੇਂ ਪੰਘਾਰਿਆ, ਫਿਰ 
ਓਹ ਅਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਡਗਤੀ ਨੂੰ ਪਰਾਪਤ ਹੈਕੇ ਪਰਮ ਪਦ ਨੂੰ ਅੱਪੜੈ। ਕਲਿਆਣ ਤਾਂ ਲਾਮ ਤੇ 
ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਦੇਖੋ ਅਗੇ ਇਸੇ ਅੰਸੂ ਦੇ ਅੰਕ ੨੬੨੭ ਦਾਨ ਦਇਆ ਆਦਿਕ ਸ਼ੂਭ 
ਕਰਮ ਹਨ, ਮਨ ਨੂੰ ਨਰਮ ਤੇ ਸਫਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ । ਜੋ ਦਾਲ ਹੈ ਹੈਕਾਰ ਨਾਲ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ 
ਓਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬੀ ਨੀਵੇ” ਦਰਜੈ ਦੀ ਨੇਕੀ ਹੈ । ਕਈ ਦਾਨ ਕਪਟ ਬਣਾਗੇ, ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਓਹ 
ਪਾਪ ਹਨ । ਜੋ ਦਾਨ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਮਿੱਤ ਕ੩/ ਜਾਵੇ ਸੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਦਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 
ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੪੮੨) ਫਾਜਿ ੧। ਘੰ: ੩੯. 

ਆਗੇ ਮੈਂ ਬਿਨੋ ਸੁਨਾਈ/ਤਬਿ ਐਸੇ ਭਾਖਜੋ ਮੁਝ ਤਾਂਈ॥੧੪॥-ਘਰ ਕੁਰੇਬ 
ਸਨਬੈਧੀ ਸਾਰੇ।ਬੈਧਨ ਰੂਪ ਸ ਲੇਹ ਬਿਚਾਰੇ।ਤਕਾਗ ਕਰਹੁ ਅਬਿ ਬਨਹ 

ਫਕੀਗਪੁਨ ਆਵਹੁ ਚਲਿ ਹਮਰੇ ਤੀਰ ॥੧੫॥ ਸ਼੍ਰੋਯ ਹੇਤ ਲਿਹੁ ਮਮ ਉਪ- 

ਦੇਸ਼ੁ। ਛੋਰਹੁ ਘਰ ਕੌ ਸਹਤ ਕਲੋਸ਼-। ਰਾਵਰਿ ਨਿਕਟ_ਚਹੋਂ' ਸੈ ਪੂਛਾ । 
ਕਿਮਿ ਹੁਇ ਸ਼੍ਰੋਯ, ਬਨੇ ਉਰਸੂਛਾ"? ॥੧੬॥ ਕਿਮਿ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੁਇ ਭਗਤਿ 
ਮਹਾਂਨੀਊਜਿਸਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਪ੍ਰਭੁ ਨਿਰਬਾਨੀਮਸ਼ਰਧਾ ਜਾਨਿਗੁਰੂ ਬਚ ਭਾਖਾ। 

ਪਰ ਤਕਾਗਨਿ ਕੀ ਨਹਿ ਕਰਿ ਕਾਂਖਾ॥੧੭॥ਜੇ ਘਰ ਤਜੇ ਮਿਲਟਿ ਭਗ- 

ਵਾਨ । ਕੰਕੋਂ ਵਕੀਰ ਪੁਰਿ ਪੁਰਿ ਮਹਿ ਆਨ” । ਹਾਟਨਿ ਪਰ ਬਨਕਨਿ ਸੋਂ 

ਬਗਰੇਂ੧ਜਾਚਤਿ ਡੋਲਤਿ ਬਾਸੁਰ ਸਗਰੇ।੧੮॥ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਰਿਹਸਤਿ ਬਿਖੇ 

ਕਰਿੰ“ ਭਗਤਿ। ਪਾਦਂ ਮੁਕਤਿ;ਨਹਿ ਜਨਮਤਿ ਜਗਤਿ। ਜਿਮਿ ਜਲ ਮੰਹੇ 

ਅਲੋਪ ਅਰਬਿੰਦਰਰਾਖਹਿਊਰਧ੍ਹ ਧਕਾਨ ਦਿਨਿੰਦ।੨੯॥ਤਿਮਿ ਗੁਰ ਸਿੱਖ 
ਕਿਰਤ ਕੋ ਕਰਤੇ । ਦੇਕਰਿ ਸਤਿਸੈਗੰਤਿ ਪੂਨ ਬਰਤੇ” । ਹੱ ਫਕੀਰ 
ਜਾਚਤਿ ਜਬਿ ਖਾਇ।ਜਪਤਪ ਨਿਜ ਘਾਟੋਤਬਿ ਪਾਇ॥੨੦॥ਸੇਵਾ ਕਰਹਿ 
ਲੋਹਿੰ ਸੋ ਤਿਸਤੇਪਖਾਨ ਪਾਨ ਨਿਤਿ ਕਰਿਤੋ ਜਿਸਤੇ। ਗਿਰਿਸਤੀ ਅਪਨਪੁੰਨ 
ਨ ਦੇਤਿ।ਸੇਵਾ ਠਾਨਿ ਅਪਰ ਤੇ ਲੇਤਿ"॥੨੧॥ਜਬਾ ਧੇਨੁ ਕੋ ਘਾਸੁ ਖੁਲਾਵੈਂ। 

ਤਿਸ ਕੋ ਪਲਟੋ ਪੈ ਪੁਨ ਪਾਵੈਂ'। ਤਿਮਿ ਜੱਗਾ ! ਲਿਹੁ ਸਮਝ ਬਿਸਾਲ । 
ਗ੍ਰਿਸਤਿ ਧਰਮ ਮੁਖ ਹੈਦਕਲਿਕਾਲ॥੨੨॥ਤਨ ਤੇ ਕ੍ਰਿਤਿ ਕਰਹੁ ਸੈਤ ਸੇਵ। 
ਮਨ ਤੇ ਭਗਤਿ ਕਰਿਹੁ ਹਰਿਦੇਵ।ਇਸ ਤੇ ਸ਼ੀਘਰ ਲਹੈ' ਕੱਲਜਾਨ।ਤਜਹੁ 
ਨ ਸਦਨ ਠਾਠਿ ਗੁਰ ਧਕਾਨ॥੨੩॥ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਸੀਖ ਰਿਦੇ ਤਿਨ ਧਾਂਰੀ। 
ਕਿਰਤਿ ਭਗਤਿ ਕਰਨੀ"ਸੁਖ ਕਾਰੀ । ਮਾਨ ਭਲੋ ਤਬਿ ਕਰਿਬੇ ਲਾਗਾ । 
ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵ ਲਗਜੋ ਬਡ ਭਾਗਾ॥ ੨੪ ॥ ਰ੍ 

ਖਾਨੂ ਅਰ ਮਾਈਆਮਪਿਤ ਪੂਤ। ਕੀਨੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪੂਤ"। 

੧ਮਨ ਪਵਿੱਤ੍ਰ ਬਣੇ । “ਕਿਉ” (ਫੋਰ) ਫਕੀਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ । ੧ ਬਾਣੀਆਂ ਨਾਲ 

ਬਗੜਦੇ ਹਨ| “ਮੰਗਦੇ ਵਿਰਦੇ ਹਨ ਸਾਰਾ ਦਿਨ । “ਕਰਦੇ ਹਨ । ੬ਉੱਚਾ ।ਧਿਆਨ ਸੂਰਜ ਦਾ । 

“ਫ੍ਰਤੇ ਅ੫ । ਮੰਗਣੇ ਜਦੋ” ਖਾਂਦਾ ਹੈ । ੯ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿਸ ਤੋਂ ਵਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ 

ਹਨ । ""ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਚੋਰ ਪਾਸੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ( ਪੁੰਨ ) । ""ਭਾਵ, ਜਿਵੇ” ਗਾਂ ਨੂੰ ਘਾਹ 

ਖੁਆਲ ਕੇ ਲੋਕੀ ਉਸ ਦ ਦੁੱਧ ਦੋ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਿਵੇ' ਨਾਮ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ 

ਉਸ ਦੇ ਆਤਮ ਸੁਖ ਦਾ ਹਿੱਸ ਵੈਡ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। "ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ । "ਕਿਰਤ ਵਿਚ ਭਗਤੀ 

ਕਰਨੀ । "੯ਪਵਿੱਤ੍ਰ। #ਪਾ:=ਨਿਹਾਰੇ । ਪਾ-ਸੱਈਆਂ। , 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ। __ __ ( ੧੪੮੩ ) ਰਾਸਿ ੧। ਅੰਸੂ ੩੯, 
ਤੀਸਰ ਮਿਲਿ ਗੋਵਿੰਦ ਭੈਡਾਰੀ'। ਬਿਨੈ ਕੀਨਿ“ਹਮ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ॥੨੫॥ 
ਐਸੋ ਗੁਨ ਕੀਜਹਿ ਉਪਦੇਸ਼” । ਜਿਸ ਮਹਿੰ ਗੁਣ ਹੁਇ ਭਲੋ ਅਸ਼ੇਸ਼ਾ”। 
ਸੁਨਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿ “ਬਿਚ ਇਸ ਜਗਤਿ । ਸਕਲ ਗੁਨਨ ਕੌ ਗੁਨ ਹਰਿ 
ਭਗਤਿ॥੨੬॥ਭਗਤਿ ਕਰਤਿ ਸਗਰੇ ਗੁਣ ਪਾਵੈਂਗੁਠ ਨਿਧਾਨ ਭਗਵਾਨ 
ਰਿੜਾਵੈਂ । ਗੁਣ ਕਰਤਾ ਜਬਿਹੀ ਬਸਿ ਹੋਇ। ਦੁਰਲਭ ਗੁਨ ਪੁਨ ਰਹੈ ਨ 
ਕੌਇ॥੨੭ਬੂਝਨ ਲਗੇ“ਭਗਤਿਕਿਸ ਰੀਤਗਿਕਰਹੁ ਬਤਾਵਨਿਉਪਜਹਿ 
ਪ੍ਰੀਤਿ । ਤਬਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨੋ ਕਹਯੋ ਬੁੜਾਈ । -ਨਵਧਾ ਭਗਤਿ£-ਏਕ 
ਸੁਖਦਾਈ॥੨੮॥ ਦੁਜੇ-ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤਿ-ਬਿਚਾਰੀ।-ਪਰਾ ਭਗਤਿ-ਤ੍ਰਿਤੀਏ 
ਨਿਰਧਾਰੀ/ਪ੍ਰਥਮ ਸੁਨਹੁ ਨਵਧਾ ਕੇ ਭੇਦਪ੍ਾਪਤਿ ਭਦੇ ਬਿਨਾਸਹਿੰ ਖੇਦ' 
॥੨੯॥ ਸ਼ਰਧਾ ਸਹਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੈਨ । ਸ਼੍ਵਨ ਕਰਹਿ ਸਨਮੁਖ ਮਨ ਨੈਨ। 
ਦਤੀਏ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨੇ । ਨੀਕੇ ਪ੍ਰਭੁ ਕੇ ਗੁਨ ਗਨ ਬਰਨੋ॥੩੦॥ 
ਤ੍ਰਿਤੀਏ ਸੱਤਿਨਾਮ ਸਿਮਰੋਤੇ। ਬਿਨਾ ਭਜਨ ਨਹਿ ਸਮਾਂ ਬਿਤੰਤੇ। ਸ੍ਰਾਸਨ 
'ਸੈਗ ਸੁ ਨਾਮ ਮਿਲਾਵੈਂ।ਉਠਤਿ ਬੈਠਤਿ ਨਹਿੰ ਬਿਸਰਾਵੈਂ॥੩੨੧॥ਚੌਥੇ ਸਤਿ- 
ਗੁਰ ਕੌ ਭਗਵਾਨ।ਠਾਨਹਿ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੋ ਧਯਾਨ।ਕੈ ਸੈਤਨ ਕੇ ਚਰਨ 
ਪਖਾਗੈ।ਸ਼ਰਧਾਂ ਤੇ ਚਰਨਾਂਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੈ॥੨੨॥ਪੰਚਮਿ ਕਰਹਿ ਅਹਾਰ ਭਲੇਰੇ 
। ਪ੍ਰਥਮ ਔਰਪਿ ਹਰਿ ਗੁਰੂ ਅਗੇਰੇ । ਜਥਾ ਸ਼ਕਤਿ ਸੌਤਨ ਅਚਵਾਵੈ । 
ਵਸਤ੍ਰ ਸ਼ਰੀਰ ਸਾਧ ਪਹਿਰਾਵੈ॥੩੩॥ਖਸ਼ਟਮਿ ਪ੍ਰਕੁ ਗੁਰ ਕੈ ਗੁਰਦਵਾਰੇ । 
ਬੈਦਨ ਕਰਹਿ ਪ੍ਰਦਛਨਾ ਧਾਰੇ । ਧੂਪ ਦੀਪ ਚੈਦਨ ਚਰਚਾਵੈ । ਫ਼ੂਲਨ 
ਆਨਠਿ ਸੁਰੀਧਿ ਚਢਾਵੈ ॥੩੪॥ ਸਪਤਮਿ ਦਾਸੁ ਆਪ ਕੋ ਜਾਠੈ।ਪਰਮੇ 
ਸ੍ਹਾਮੀ ਪਹਿਚਾਨੰਤਨ ਮਨ ਧਨ ਜਾਨੈ ਪ੍ਰਭੁ ਦਾਨ।ਸਤੀ ਨਾਰ ਸਮ ੫ 
ਭਗਵਾਨ '॥੩੫॥ਅਸ਼ਟਮਿ ਮਿੱਤ੍ਰ ਲਖੈ ਸ੍ਰੀ ਪਤਿਕੋਂ। ਨਹੀਂ ਡੁਲਾਵੈ ਅਪਨੇ 
ਚਿਤ ਕੋ । ਜੋ ਕਛੁ ਕਰਹਿ ਕਲੀ ਮਮ ਜਾਨੈਨੰਹੀਂ ਤਰਕਨਾ"” ਤਿਸ ਪਰ 
ਠਾਨੈ ॥ ੩੬॥ ਜਥਾ ਸਖਾ ਕੀ ਕ੍ਰਿੱਤਿ ਲਖੇਤਾ।-ਕਰਹਿ ਜੁ ਕਛੁ ਮਮ 
ਭਲਾ ਕਰੈਤਾ"-।ਤਿਮਿ ਪ੍ਰਭੁ ਮਿੱਤਰ ਕਿਰਤ ਕੋ ਹੇਰੈ-ਜੋ ਕਿਛੁ ਕਰੈ ਭਲੀ 
“ਖੱਤ੍ੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਜਾਤ ਹੈ । “ਨਸੇ ਗੁਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੋਂ । ਦਕਿ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਾਕੀ (ਦੇ 
ਸਾਰੇ) ਭਲੇ ਗੁਣ ਆ ਜਾਣ । 5ਨੌਂ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਭਗਤੀ । “ਦੁੱਖ । ਲਿਆ ਕਰਕੇ । “ਪੁਭੂ ਦਾ 
ਦਿੱਤਾ । “੫ਝਿਬੁੱਤ ਇਸਤੂੀ ਵਾਂਗ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਪਤੀ ( ਜਾਣੇ)। ੯ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ । "”ਹੇਜਤ । 
₹'ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਟ੍(ਮਿੱਤੂਹ ਦੀ)ਕੀਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ,(ਕਿ ਇਹ)ਜੇ ਕੁਛ ਕਰਢਾਹੈ ਮੇਰਾਭਲਾ ਕਰਦਾਹੈ। 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੪੮੧) ਰਾਸਿ ੧। ਮੰਨੂ ੩੯, 

ਸੋ ਮੇਰ੍੍-₹ਂ॥੩੭॥ਨੋਮੀ ਤਨ ਧਨ ਪ੍ਰਭੁ ਅਰਪਾਇਅਪਨੋ ਕਛੂ ਨ ਲਖਹਿ 
ਕਦਾਇ। ਮਮਤਾ ਤਜਹਿ ਪਦਾਰਥ ਕੇਰੀ। ਹਰਿਕੇ ਜਾਨਿ ਨ? ਸੁਖ ਦੁਖ 
ਹੇਰੀ'॥੩੮॥ ਨਵਧਾ ਭਗਤਿ ਕਹੀ ਇਹੁ ਜੋਇ/ਜੇਕਰਿ ਇਕ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤਿ 
ਹੋਇਤੋ ਉਧਾਰ ਜਨ ਕੋ ਕਰਿ ਦੇਤਿ।ਕਯਾ ਸੈਸੈ ਹੁਇ ਸਰਬ ਸਮੇਤ'॥੨੯॥ 
ਅਪਰ ਸੁਨਹੁ ਜਸ'-ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤਿ-। ਜਿਹ ਸਮ ਅਪਰ ਨ ਸੁਖ ਦੇ ਜਗਤ। 
ਤਰੁਵਰ ਫਲ ਪੂਰਬ ਹੁਇ ਸਾਵਾਂ।ਸ੍ਰਾਦ ਬਿਖੈ ਕੌਗ ਲਖਿ ਪਾਵਾ" ॥੪੦॥ 
ਪੁਨ ਪੀਰੋ ਤਬ ਲਹਿ ਤੁਰਸ਼ਾਈ' । ਬ੍ਰਿੱਛ ਬੀਚ ਤੇ ਲੇ ਰਸੁ ਪਾਈ । ਪੁਨ 
ਪਾਕੋ ਹੋਵਹਿ ਰੰਗ ਲਾਲ । ਸ੍ਰਾਦ ਪਾਇ ਸੋ ਮਧੁਰ ਬਿਸਾਲ ॥ ੪੧॥ ਤਿਮਿ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋਇ। ਤਿਨ ਕੇ ਲੱਛਨ ਇਸ ਬਿਧਿ ਜੋਇ। ਪ੍ਰਥਮ ਰੁਦਨ 
ਕਰਤਿ ਚਿਤ ਚਾਹੈ । ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਰਸ਼ਨ ਧਰਤਿ ਉਮਾਹੇ” ॥ ੪੨ ॥-ਬਿਛਰੇ 
ਹਮ-ਯਾਂਤੇ ਦੁਖ ਪਾਵੈ । ਦੀਰਘ ਲੇ ਪਛੁਤਾਵੇ । ਰੋਮੰਚਤਿ" ਹੁਇ 
ਗਦ ਗਦ ਬਾਨੀ । ਕਬਿ ਗੁਨ ਕਿਤੂਸ਼ਨ ਠਾਨੀ॥੪੩॥ ਤਬਿ ਮੁਖ 
ਕੋ ਸਾਵਾ ਹੁਇ ਰੈਗ।ਸੁਧਿ ਕੂਲਹਿ ਸਭਿ ਆਦਿਕ ਅੰਗ'ਜਜੋਂ ਜਜੋਂਵਧ ਹੈ 
ਪ੍ਰੌਮ ਬਡੇਰ।ਤਜੋਂਤਜੋਂ ਹੋਤਿ ਅਹਾਰ ਛੁਟੇਰਾ"॥੪੪॥ਭੂਖ ਪਯਾਸ ਕੀ ਗਮ” 
ਹੁਇ ਬੋਰੀਨਿਸਦਿਨ ਰਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਮਤਿ ਬੋਰੀ"'।ਬਿ੍ਹੁ ਤੇ ਵਧਹਿ ਬਿਖਾਦ 
ਅਧੀਰਾ"।ਬਦਨ ਬਰਨ"“ਹੱਏ ਆਵਤਿ ਪੀਰ$।੪੫॥ ਪੜਾਰੇਕੀ ਜੇਬਾਤ 
ਬਤਾਵਹਿੰ। ਅਸ” ਸੈਤਨ ਕੇ ਨਿਕਟ ਸਿਧਾਵਹਿ । ਸੁਨਿ ਪਿਖਿ ਕੈ ਪ੍ਰਿਯ 
ਮਿਲਨਿਨਿਸ਼ਾਨੀ।ਨਿਕਟ ਜਾਨਿਹੁਇ"ਪ੍ਰੀਤਮਹਾਨੀ॥੪੬॥ਸੋਤ ਸੋਗਜੰਥਿ 
ਵਧਕੋ ਵਧੇਰਗਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਸਰਬ ਮੈਂ ਹੇਰਾਂ । ਤਬਿ ਮੁਖ ਲਾਲ ਰੈਗ। ਦਿ੍ਸ਼- 
ਟਾਵੈਤ੍ਰਿਪਤਿ ਹੋਇ ਮਨ ਕਿਤਹੁੰ ਨ ਧਾਵੈ ॥੪੭॥ਸ਼ਾਂਤਿ ਮਧੁਰਤਾ' ਤਬਿ 

“ਹਰੀ ਦੇ ਜਾਣ ਕੇ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਵਿਯੋਗ ਤੇ) ਸੂਖ ਦੁਖ ਨਾ ਦੇਖੇਗਾ । “ਸਾਰੀ (ਭਾਵ ਨੇ 
ਪੁਕਾਰ ਦੀ ਭਗਤੀ) ਸਮੇਤ ਹੋਵੇਂ ਤਾਂ ਸੈਸਾ ਹੀ ਕਿਆ ਹੈ। “ਜਿਵੇ” । $ਪਹਿਲੇ ਹਰ' ਹੁੰਦਾ 
ਹੈ । “ਜਾਣੀਦਾ ਹੈ।#ਖਟਿਆਈ । “ਰਖਦਾ ਹੈ ਉਤਸਾਹ ! "ਰੋਮ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ੯ਅਥਵਾ । 
੧੧ਅੰਗ ਅਦਿਕਾਂ ਦੀ ਸਭਿ ਸੋਬੀ । "ਥੋੜਾ । “ਚਿੰਤਾ । “ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਬੁੱਧੀ ਤੁਬੀ ਹੋਈ । 
“#ਦੂਖ ਤੇ ਅਧੀਰਜ । "ਮੁਖ ਦਾ ਰੈਗ । "੬ਪੀਲਾ। '?ਇਹੇ ਜਿੰਹੇ । ”'( ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ) 

_ਨੈਂੜੇ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਂਦੀ ਹੈ । “੯ਸ਼ੀਤੀ ਰੂਪ ਮਿਠਾਸ । ਰ੍ 

"ਯਬਾ ਗੁਰ ਵਾਕ--ਮੀਤੁ ਕਰੈ ਸੋਈ ਹਮ ਮਾਨਾ ॥ ਮੀਤ ਕੇ ਕਰਤਬ ਕੁਸਲ 
ਸਮਾਨਾ ੧॥ [ਗਉੜੀ ੫ 1੫੯-ਜਨੋ ਨ ! 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੪੮੫ ) ਗਜਿ ੧। ਅੰਸ ੪੦, 

ਹੁਇ ਆਈ । ਅੰਤਰ ਬ੍ਰਿਤੀ ਸਬਿਰਤਾ ਪਾਈ । ਦਿਢ ਅੱਭਕਾਸ ਗਯ
ਾਨ 

ਮਨਿ ਲਾਵਗਿ-ਪਰਾਭਗਤਿ'-ਉਤਪਤਿ ਹੁਇ ਆਵਹਿ ॥੪੮॥ ਅਪਨਿ 

ਸਰੂਪ ਨਿਹਾਰਨ ਚਾਹਾ।ਈਸ਼ ਭੇਦ ਉਪਾਹਾਂ।ਸਤਿਚੇਤਨ ਆਨਦ 

ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਨਭ ਸਮ ਬਯਾਪਜੋ ਚਲਿਤ ਅਨੂਪ ॥੪੯॥ 
ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੇ 

ਭਗਤਿ ਕਮਾਵੈ ਇਕਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪੱਹੁਦਿ ਜਵੈਂ”। ਤੀਨਹੁ
 ਸੁਨਕੈ ਭਏ 

ਅਨੰਦ । ਖਾਨੂ ਮਾਈਆਂ 'ਐਰੁ ਗੋਬਿੰਦ ॥੫੦॥ ਇਤਿ ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ 

ਗ੍ਰਿਥੇ ਪੂਥਮ ਰਾਂਸੈ “ਸਿੱਖਨਾੰ ਪ੍ਰ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਏਕੋਨਦੱਤਾਰਿੰਸਤੀ ਅੰਸ਼ ॥ ੩੯ ॥ ਦੇ 

ਬੇਗ ਪਾਸੀ । ਠੰਦੁ ਸੂਦਨਾ । ਉਗਰੂ ।_ਤਾਦੂ । ਖੰਡਾਂ । ਘ
ੂਠੇ । ਮਲਯਾਰ । 

ਸਹਾਕੂ ਛੀਬਾ । ਬੂਲਾਪਾਧ। ਤੋਂ ਭਲੇ ਕਾਸੀ ਸੱ ਨ
ੰ ਉਪਦੇਸ਼ 0 

ਵੋਰਰ॥ਜੋਧ ਰਸੋਈਆ ਦੇਗ ਮਹਿ ਗੁਰ ਹਿਤ ਕਰਤਿ 'ਅਹਾਰ'।ਬਿੱਪ੍ਰ 
ਜਾਤਿ 

ਯੇਵਾ ਕਰੇ ਉਰ ਹੈਕਾਰ ਨਿਵਾਰਿ॥੧॥ ਝੌਪਲੀ॥ਧਨ ਆਦਿਕ ਜੇ 
ਸਿਖ ਗਨ 

ਲਜਾਵੈਂ। ਭੇਟ ਧਰਹਿਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਨਾਵੈਂ।ਸੋ ਸਭਿ ਜੋਧ 
ਰਸੋਈਆ ਲੈਤਿ। 

ਲੋਗਰ ਪਰ ਲਗਾਇ ਕਰਿ ਦੇਤ॥੨ਇਕ ਦਿਨ ਮਹਿ ਜੇਤੋ ਲਗ ਜਾਇ। 

ਤਿਤਿਕ ਲੋਤਿ, ਲੰਗਰ ਮਹਿ ਲਾਇ। ਦਿਨ ਅਗਲੇ ਹਿਤ ਰਹਨਿ ਨ 

ਪਾਵੈਵਧਹਿ ਜਿ ਪਸੂਅਨ ਵਹਿਰ ਖੁਵਾਵੈ॥ ੩॥ ਨਾਂਹਿ ਤ ਸਰਿ
ਤਾ ਮਾਂਹਿ 

ਗਿਰਾਂਵੈ। ਜਲ ਗਾਗਰ ਤੇਂ ਸਕਲ ਡੁਲ੍ਹਾਵੈ । ਨੀਰ ਆਦਿ ਹਿਤ
 ਪ੍ਰਾਤਿ" ਨ 

੧ਉਹ ਭਗਤੀ ਜੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਤੋਂ ਚੱਕਕੇ ਦਿਰਸ਼ਟਾ ਵਿਚ
 ਲੈ ਜਾਵੇ, ਵਾਹਿਗਟੂ ਮਿਲਾਪ ਪ੍ਰਾਪਤ 

ਅਵਸਥਾ । “ਪਾਇ ਲਇਆ [ਸੈਸ:, ਉਪਾਹਤ=ਮਿਲਨ ਗਿਆ]। “ਅਕਾਸ਼ ਸਮ ਪਰੀਪੂਰਨ ਹੈ 

੩ੇ (ਜਿਸ ਦੇ) ਅਨੂਪਮ ਕੌਤਕ ਹਨ । “ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਲ ਇਕ ਰੂਪਤਾ 
ਪਬਣਾਉਂਦਾ ਹੂੰਦਾ ਸੀ ਭੇਜਨ । 

੬ਸਵੇਰ ਲਈ । #ਗਰਨੀ ਤੇ ਭਗਤੀ ਦ। ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਜਿਡੀ ਛੇਤੀ ਗਿਆਨ ਦਾ 

ਕਬਨ , ਜਾੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਧਨ ਕਰਨ ਲਰਿ।ਐੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਏ
ਡੀ ਸੌਖੀ ਤੇ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ । ਭਾਈ 

ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪਤਾਂ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਰਦੇ ਦ
ਿਲਾਂ ਵਿਚ ਜੀਅਦਾਨ ਦੀ ਜੀਉਂਦੀ 

ਕਣੀ ਪਾਕੇ ਜਿਵਾਲ ਦੇਣਾ ਇਹ ਦਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੈ ਘਰ ਦ
ਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਨਿਰੇ ਲੈਂਖੇ ਪਾੱਤੇ 

ਮੁਰਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਬੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਸਤਿਗਦੂ ਜੀ ਤੀ
ਂ ਨਾਮ ਦੀ ਅਮੁੱਲਜ ਛੁਹ ਲਾਕੇ ਜੀਅਦਾਨ 

ਦੇਂਦੇ ਸਨ, ਨਾਮ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਪਰਮਪਦ ਵਲ ਲਈ
 ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵ' ਚ ਗਜਾਨਤੇ ਕਥਨੀ 

ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੇਦੀਤ ਕੋਈ ਅਨੋਖੀ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਲ
ੈ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਤੇ ਅਨੁਭਵ 

ਦਾ ਜੀਵਨ, ਗੂਰੂ ਕੀ ਦਾਂਤ ਸੀ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਚ ਪਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੪੮੬) ਰਾਸਿ ੧ । ਅੰ ੪੦, 

ਧਰੈਕਹਾਂ ਅੰਨਕੀ ਗਿਨਤੀ ਕਰੈਂ॥੪॥ਇਮਿ ਗੁਰ ਹੁਕਮ ਸੁ ਬਰਤਹਿ ਜੋਧ 
ਲੌਗਰ ਕਾਰ ਕਰਹਿ ਹਿਤ ਬੋਧ। ਪਾਛੇ ਕੁਛ ਭੋਜਨ ਰਹਿ ਜਾਇ । ਬਿਨਾ 
ਸ਼ਰਾਦ ਤੇ ਖਾਇ, ਬਿਤਾਇ” ॥ਘਮਗੁਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਾਨਿ ਸਮੁਦਾਈ।ਸਭਿ ਕੀ 
ਸੇਵਾ ਕਗੰਹ ਬਨਾਈਜਜੋ ਜਿਸ ਕਾਲ ਪੁਰੀ ਮਹਿ ਆਵੈਤਬਿ ਕਰਿ ਤਯਾਰ 
ਅਹਾਰ ਅਚਾਵੈ ॥੬॥ ਨਹਿ ਆਲਸ ਕੋ ਦਿਜਿਬਰ"ਕਰੈ । ਆਇ. ਛੁਧਿਤਿ 
ਕੀ ਛੁਧਾ ਸੁ ਹਗੈਦੇਖਿ ਸੇਵ ਰੀੜੇ ਗੁਰਦੇਵ।ਸੱਤਿਨਾਮ ਦੇ ਗੜਾਨ ਕਰੇਵ” 
॥੭॥ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੋ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਾ । ਪਾਯੋ ਪਦ ਜਹਿੰ ਅਨੰਦ ਉਦਾਰ॥ 

ਏਕ ਬਾਰ ਗੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ।ਡੱਲੋ ਗ੍ਰਾਮ ਬਿਖੇ ਸੁਖਦਾਇ'॥੮॥ਪ੍ਰਿਥੀ- 
ਮੱਲ ਅਰ ਤੁਲਸਾ ਦੋਇ । ਹੁਤੇ ਜਾਤ ਕੇ ਭੱਲੇ ਸੋਇ । ਸੁਨਿ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ 
ਤਬਿ ਚਲਿ ਆਏ । ਨਮੋ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਢਿਗ ਥਾਏ॥੯॥ਉਰ ਹੈਕਾਰੀਗਿਰਾ 
ਉਚਾਰੀ । “ਏਕੋ ਜਾਤਿ ਹਮਾਰ ਤੁਮਾਰੀ? । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਮਰ ਭਨਜੋ ਸੁਨਿ 
ਸੋਇ/ਜਾਤਿ ਪਾਤ ਗੁਰ ਕੀ ਨਹਿ ਕੋਇ॥੧੦॥ ਉਪਜਹਿੰ ਜੇ ਸਰੀਰਜਗ 
ਮਾਂਹੀ । ਇਨ ਕੀ ਜਾਤਿ ਸਾਚ ਸੋ ਨਾਂਹੀ। ਬਿਨਸਿ ਜਾਤ ਇਹੁ ਜਰਜਰਿ 
ਹੋਇਾਂ। ਆਗੇ ਜਾਤਿ ਜਾਤ ਨਹਿ ਕੋਇ” ॥੧੧॥ ਯੂ ਮੁਖ ਵਾਕ ॥ 

ਅਰੀ ਜਾਤਿ ਨ ਜੋਰੁ ਹੈ ਅਗੈ ਜੀਉ ਨਵੇਂ ॥ ਜਿਨ੍ਕੀ ਲੇਖੇ ਪਤਿ ਪਵੇ 
ਚੰਗੇ ਸੇਈ ਕੇਇ ॥ ੩ ॥ 

ਇਮ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਬਾਕ ਉਚਾਰਾ। ਆਗੇ ਜਾਤ ਨ ਜੋਰ ਸਿਧਾਰਾ"।ਉਪਜੈ' 
ਤਨ ਇਤਹੀ'” ਬਿਨਸੈਤੇ। ਆਗੇ ਸਗ ਨ ਕਿਸੇ ਚਲੰਤੇ॥੧੨॥ ਸਿਮਰੜੋ 
ਜਿਨ ਸਤਿਨਾਮ ਸਦੀਵਾ"੧ਸਿੱਖਨ ਸੇਵ ਕਰੀ ਮਨ ਨੀਵ।ਤਿਨਕੀ ਪਤਿ 
ਲੋਖੇ ਪਰਿ ਜਾਇ । ਜਾਤਿ ਕਜਾਤਿ ਨ ਪਰਖਹਿੰ ਕਾਇ? ॥ ੧੩॥ 
____ ਮੱਲਣਾ' ਆਨਿ ਪਰਜੋ ਗੁਰ ਸ਼ਰਨੀ । ਕਰਿ ਬੈਦਨ ਪਦ,ਬਿਨਤੀ 
ਬਰਨੀ।“ਮੋਕਹੁ ਕੁਛ ਦੀਜਹਿ ਉਪਦੇਸ਼। ਜਿਸ ਤੇ ਮਿਟੈ ਕਲੇਸ਼ ਅਸ਼ੇਸ਼॥ 

"ਪ੍ਰੇਮ ( ਨਾਲ ਤੇ ) ਅਕਲ ( ਨਾਲ਼ ) ਲੰਗਰ ਦੀ ਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । ( ਅ ) ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ । “ਖਾਕੇ ਵਿਨ ਬਿਤਾਉਂਦ ਹੈ ( ਜੋਧ )। 
3(ਇਹ ਚੌਗਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ । “ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ । “ਭਾਵ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ । ਵਦਿਲ ਦੇ ਰੈਕਾਰੀਆੰ ਨੇ । 
“ਜੋ ਸਰੀਰ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈਨ । “ਭਾਵ ਸਰੀਰ । ੯ਡਾਵ ਸਰੀਰ ਬੁੱਢੇ ਹੋਕੇ ਬਿਨਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 
“5ਯੱਗੇ ਕੋਈ ਜਾਤੀ (ਨਾਲ) ਨਹੀਂ' ਜਾਂਦੀ । "ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਤੇ ਜੋਰ ਨਹੀਂ ਜਾਦੇ । “ਇੱਥੇ 
ਹੀ । "“ਲਗਾਤਾਰ। "%ਨਾਮ ਹੈ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੁਰਜ । ( ੧੪੮੭) ਗਾਸਿ ੧। ਅੰਸੂ ੧੦. 

੧੪॥ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਜੋਂਂਤਯਾਗ ਹੈਕਾਰਾ।ਸੈਤਨ ਸੇਵੋ ਹੋਹਿ ਸੁਖਾਰਾ। ਸ਼ਰਧਾ 
ਧਰਿ ਅਹਾਰ ਕਰਿਵਾਵਹੁ । ਚ਼ਰਨ ੫ਖਾਰਹ ਰੁਚਿ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵਹੁ" ॥ ੧੫ ॥ 
ਬਸਤ੍ਰ ਬਨਾਇ ਗੁਰਨ ਹਿਤ ਦੇਹੋ । ਛੁਧਤਿ ਨਗਨ ਤੇ ਆਸ਼ਿਖ ਲੇਹੋ। 
ਸੱਤਿਨਾਮ ਸਿਮਰਹੁ ਤਜਿ ਕਾਨ'। ਹੋਹਿ ਅੰਤ ਕੋ ਤੁਵ ਕੱਲਯਾਨ” ॥੧੬॥ 

ਸੁਨਿ ਗੁਰ ਬਚ ਤੇ ਕਰਨ ਸੁ ਲਾਗਜੋ । ਸੈਤਨ ਸੇਵ ਬਿਖੈ ਅਨੁਰਾਗਜੋਂ । 
ਉੱਗ੍ਰਸੈਨ ਅਰੁ ਰਾਮੂ ਦੀਪ।ਆਇ ਨਗੌਰੀ ਗੁਰੂ ਸਮੀਪਾ॥੧੭॥ ਕਰਿ 

ਬੈਦਨ ਬੁੜਯੋ ਉਪਦੇਸ਼ਗੁਰ ਬੋਲੇ ਕਰਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ “ਸਿਖ ਜਿਸ ਸਮੇ 
ਆਇ ਕਰਿ ਮਿਲੋ। ਦੇਹ ਤਯਾਰ ਕਰਿ ਭੋਜਨ ਭਲੋ ॥੨੮॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ 
ਕਰਿਹੁ ਸ਼ਨਾਨ । ਗੁਰ ਕੌ ਸ਼ਬਦ ਪਠਹੁ ਕਰਿ ਧਯਾਨ । ਅਰਥ ਬਿਚਾਰ 
ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਅਹਿਨ।ਕਿਧੋਂ ਸੁਨੋ ਕਰਿ ਨਿਰਨੈ ਧਰੀਅਹਿ[॥੧੬ਚਤੁਰ 

ਘਟੀ ਸਭਿ ਕਾਜ ਬਿਸਾਰਹ । ਅਰਥ ਸੁਨਹੁ ਕੌ ਆਪ ਉਚਾਰਹੁ। ਸਲਿਤਾ 
ਮਹਿ ਨੌਕਾ ਬਹੁ ਭਰੀਯਤਿ । ਚਤੁਰੈਗਲ ਜਲ ਵਹਿਰ ਨਿਹਰੀਯਤਿ“ ॥ 
੨੦॥ ਭਰੀ ਭਾਰ ਸੋਂ ਉਤਰਹ ਪਾਰ। ਤਿਮਿ ਜਗ ਕਾਰਜ ਕੇ ਬਿਵਹਾਰ। 
ਨਿਸ ਦਿਨ ਕਰਿਹੁ ਧਰਮ ਕੀ ਕਿਰਤਿ । ਚਤੁਰ ਘਟੀ ਦਿਹੁ_ਗੁਰ ਮਹਿ 

ਬਿਰਤਿ॥੨੧॥ਸਭਿ ਕਾਰਜ ਜੁਤਿ ਹੁਇ ਕੱਲਯਾਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਸੀਦਹਿ ਪ੍ਰੇਮ 

ਮਹਾਨ?” । ਸਗਰੇ ਕਾਰਜ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ । ਹਲਤ ਪਲਤ ਮਹਿ ਕਬਹੁ ਨ 
ਹਾਰੈ'॥੨੨॥ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਕੋ ਕਰਿਹ ਬਿਚਾਰ। ਇਕ ਚਿਤ ਹੁਇ ਕਰਿ ਨਾਮ 

ਉਚਾਫ]”। ਸੰਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਰਿਦੈ ਸ਼ੁਭ ਧਾਰਾਂ । ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਹੁਇ ਕਰਿ 

ਜਨਮ ਸੁਧਾਰਾਂ ॥ ੨੩ ॥ 
੧੧੩ ਨਾਲ (ਛਕ' ਕੇ ਭੋਜਨ) ਰਜਾਓ। ”ਅਸ਼ੀਰਬਾਦ ਲਓ । “ਕਨੌਡ । “ਨਦੀ ਵਿਚ _ਬੜੀ 

ਬਹੁਤ (ਜੀਵਾਂ ਨਾਲ) ਭਚੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, (ਪਰ) ਚਾਰ ਉਂਗਲ ਜਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖੀ ਦੀ 
ਹੈ । (ਜੇ ਬੇੜੀ ਜਲ ਤੋਂ ਚਾਰ ਉੱਗਲਾਂ ਬੀ ਬਾਹਰ ਨ੧ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੁਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹ 

ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚਾਰ ਘੜ ਤਾਂ ਜਗਤ ਜੈਜਾਣਨੰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਹਿਗਰੁ ਜੀ ਨੂੰ 

ਸਿਮਰੋ, ਸਾਰ ਵਕਤ ਗਰਕ ਰਿਹਾਂ, ਭੁਬ ਮਰੋਗੇ) । “(ਚਾਰ ਉੱ ਗਲ ਜਲ ਡੇ ਬਾਹਰ ਰਹੀ 

ਚੇੜੀ) ਭਾਰ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਬੀ ਪਾਰ ਟੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । $( ਮਨ ਦੀ ) ਬ੍ਰਿਤਿ ! ?ਪੂਸੰਨ ਹੋਵੇਗਾ 

ਅਤਿਸ਼ੈ ਪ੍ਰੇਮ (ਦੇਖਲੇ) । "ਨਾ ਹਾਰ ਹੋਵੇਗੀ । (ਅ) ਗੁਰੂ ਕਦੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ । 

ਰ੍ ੧੫1੪=ਕਰੀਅਹੁ 1 1੫੪-ਧਰੀਅਹੁ | ਹੰਚੀਰ ਘੜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤ। ਹੈ ਜੋ ਅਠੇ ਪਹਿਰ ਗ਼ਾਫਲੀ ਵਿਚ ਡੁੱੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਰੱਬ 

ਵੱਲ ਲਾਉਣ, ਇਸ ਦਾ ਅਤਨੌਤ ਲਾਫ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਸਰ ਜਾਰੀ_ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਫਿਰ 

ਸਤਿਮੈਂਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੁਰਖ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਸ਼ਰਾਸ ਸ਼੍ਹਾਸ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੪੮੮ ) ਰਾਸਿ ੧। ਅੰਸੂ ੪੦. 

ਗੋਪੀ ਦੂਸਰ ਰਾਮੂ ਮਹਿਤਾ । ਮੋਹਣ ਮਲ ਅਮਰੁ ਕੇ ਸਹਿਤਾ। ਚਾਰਹੁੰ 

ਆਇ ਲਗੈ ਗੁਰ ਚਰਨੀ । ਕਰ ਜੋਰਤਿ; ਕਹਿੰ “ਰਾਖਹੁ ਸ਼ਰਨੀ ॥ ੨੪॥ 
ਬਿਰਦ ਗ਼ਕੰਬ ਨਿਵਾਜ ਤੁਮਾਰਾ।ਉਪਦੇਸ਼ਹੁ ਜਿਮਿ ਹੋਹਿ ਉਧਾਰਾਂ।ਸ਼੍ਹੀਗਰ 

ਅਮਰਦਾਸਤਬਿ ਕਹਨੋ£ਹਉਮੈ' ਕਰਿ ਬੈਧਨ”ੈਂਕੋਲਹ3ੋ॥੨੫॥ਅਣਹੋਵਤਿ 
ਹੀ ਇਹ ਬਨਿਆਈ । ਬੁਰੀ ਬਲਾਇ ਸਭਿਨਿ ਲਪਟਾਈ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 

ਕਹ ਦੇਤਿ ਕੁਲਾਇ। ਅਨਹੋਵਤਿ ਦੁਖ ਦੇ ਸਮੁਦਾਇ॥ ੨੬॥ ਯਾਂਤੇ ਇਸ 
ਕੌ ਦੀਜਹਿ ਤਕਾਗੇ। ਪਰ੍ਭੁ ਕੇ ਸੈਗ ਰੋਢ ਤਬਿ ਲਾਰੇ/"ਚਾਰਹੁੰ ਸੁਨਿ ਪੁਨਿ 
ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਛੇ । ਪਕਮਿ ਇਸਤੇ ਹਮ ਹੋਵਹਿੰ ਛੂਛੇ ?” ॥ ੨੭॥ ਕਹਜੋ ਕਿ 
“ਜਾਨਹੁ ਤਨ ਕੌ ਕੂਰਾ । ਬਿਨਸੇ ਹੋਇ ਸਮਾਂ ਜਬਿ ਪੂਰ।ਸਨੇ ਸਨੋ ਇਸਤੇ 
ਬ੍ਰਿਤਿ ਛੋਗਿਕਰਹੁ ਲਗਾਵਨ ਆਤਮ.ਓਰਿ॥੨੮॥ਸਹਿਨ ਸ਼ੀਲਤਾ ਛਿਮਾ 
ਧਰੀਜੈ । ਕਿਸ ਕੇ ਸੈਗ ਨ ਦੋਸ਼ ਰਚੀਜੈ । ਬਾਕ ਕਠੌਰ ਅਨਾਦਰ ਕਰੇ । 
ਸੁਨਿਕਰਿ ਤਪਹਿ ਨ ਰਿਸਿ ਕਬਿ ਧਰੇ'1॥੨੯॥ਸੁਨਿ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਸੋ 
ਲਾਗੇ । ਅੰਤਰ ਬ੍ਰਿਤੀ ਧਗੰਹੇ ਬਡਭਾਰੇ। ਗੈਗੂ ਅਪਰ ਸਹਾਰੂ ਭਾਰੂ। ਕਰਿ 
ਬੈਦਨ ਬੈਠੇ ਦੁਖਿਆਰੁ”॥੩੦॥ਤਿਨਕੋ ਭੀ ਉਪਦੇਸ਼ਨ ਕੀਨਿ।“ਵੇਡਖਾਹੁ 
ਧਰਿ ਭਾਉ ਪ੍ਰਬੀਨ ਊ। ਮਧੁਰ ਗਿਰਾਂ ਸਭਿ ਸੈਗ ਉਚਾਰਹੁਕਹਿਨ ਕਠੋਰ” 
ਨਹੀਂ ਚਿਸ ਧਾਰਹੁ॥੩੧॥ਗੁਰ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਪ੍ਰਥਮ ਅਚਾਵਹੁਸ਼ੇਸ਼ਰਹੈਭੋਜਨ 
ਤੁਮ ਖਾਵਹੁ । ਮਹਾਂ ਪਵਿੱਤ੍ਰ ਹੋਤਿ ਹੈ ਸੋਇ । ਸਿੱਖਯਨ ਪੀਛੇ ਅਚੀਯਤਿ 
ਜੋਇ6$॥੩੨॥ਸਿਮਰੋਵਹਿਗੁਰੂਨਿ ਤਨਾਮੂ/ਲਿਵ ਲਾਗੇ ਪਦ ਦੇਅਭਿਰਾਮੂ'। 
ਮੜੀ, ਟੋਭੜੀ,ਮਠ ਅਰੁ ਗੋਰ। ਇਨਹੁੰ ਨ ਸੇਵਹੁ ਸਭਿ ਦਿਹੁ ਛੋਰ'॥੩੩॥ 

ਖਾਨੁ ਛੁਰਾ ਅਰ ਬੇਗਾ ਪਾਸੀ । ਨੰਦ ਸੂਦਨਾ ਹੋਇ ਹੁਲਾਸੀ। ਉਗਰੂ, 
ਤਾਰੂ; ਝੌਡਾ, ਪੂਰੋ । ਸੁਨਿ ਜਸੁ ਆਏ ਗੁਰੂ ਹਜੂਰੋ ॥੩੪॥ ਮਸਤਕ ਟੇ 
ਅਦਬ ਤੇ ਬੈਸੇਬੂੜਤਿ ਭਏ ਸ੍ਰੋਯ ਹੁਇ ਜੈਸੇ/ਸ਼੍ਰੀਗੂਰ ਅਮਰ ਕਹਜੋ'ਸੁਨਿ 

"ਭਾਵ ਮੈਲ ਹੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ₹ਧਾਰਨ ਕਰੇ । “ਦੁਖੀ । “(ਕਿਸੇ ਦੇ) ਕਠੋਰ ਕਹਿਣ ਤੇ । “ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਹੋਵੇਗਾ ਸੁੰਦਰ ਪਦ । ”੫੮-ਬੈਦਨ । 1ਬਿਨਂ ਨਾਮ ਦੇ ਬ੍ਰਿਤੀ ਸਧੀ ਜਾਣੀ ਗੁਰਮਤ ਵਿਚ 
ਕਠਨ ਦੱਸੀ ਹੈ:-“ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ ਸੋਧਿ ਬੀਚਾਰ! ॥ ਬਿਨ ਹਰਿ ਭਜਨ ਨਹੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ।?” 
ਹਘਾ:-ਦੁਖ ਆਹੂ=ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਤੂ-ਗੁਰੂ ਜੀ । ਉਸਿੱਖ ਤੇ ਸੈਤ ਪਦ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੀਂਦੇ 
ਹਨ ਓਹ “ਜੀਉਂਦੇ ਨਾਮ ਰਸੀਐਂ! ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਸ਼ੋਕ ਹੈ ਕਿ ਅਜ ਕਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 
ਪ੍ਰਸਾਦ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਮਿਰਯਾਦਾ ਪਛਮੀ ਮਾਦਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਅੰਧੇਰੀ ਅੱਗੇ ਉਭਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 



ਸਰੀ ਗੁਥ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੪੮੯) ਗਾਸਿ ੧ । ਅੱਸੂ ੪6. 

ਲੀਜੈ। ਅਬਿ ਕਲਿ ਕਾਲ ਬਿਸਾਲ ਜਨੀਜੇ ॥੩੫॥ ਪ੍ਰਥਮ ਜੁਗਨ ਮਹਿ 

ਜੱਗ ਕਹੰਤੇ । ਹੋਮਤਿ' ਦੇਵਤਾਨ ਤਿ੍ਪਤੇਤੇ । ਤਿਹ ਸਮ ਫਲ ਸਿਖ ਦੇਹੁ . 
ਅਹਾਰਾਂ। ਭਾਉ ਕਰਿਹ ਲਿਹੁ ਭਗਤਿ ਅਧਾਰਾ॥੩੬॥ਜੀਵਤਿ ਰਹੋ ਸਰਬ 

ਸੁਖ ਪਾਵੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਰ ਬਿਖੈ ਬਸਾਵੋਂ । ਗਿ੍ਹਸਤ ਬਿਖੇ ਸੁਖ ਲਹੋ 

ਸੁਖਾਰੇ । ਜਥਾ ਕਰਨ ਤਪ ਬਿਪਨ ਮਝਾਰੇ” ॥ ੩੭ ॥ 

ਦੁਇ ਛੀੱਬੇ ਮੱਲਯਾਰ ਸਹਾਰੂ । ਪਰੇ ਚਰਨ ਲਖਿ ਗੁਰ ਸੁਖਕਾਰੂ। 

ਤਿਨ ਪ੍ਰਤਿ ਕਰੜਿ ਭਏ ਉਪਦੇਸ਼'ਸਿੱਖਨ ਸੇਵਾ ਕਰਿਹੁ ਵਿਸ਼ੇਸ਼॥੩੮॥ 

ਸੀਂਵਹੁ ਬਸਤ੍ਰ ਅੰਗ ਪਹਿਰਾਵੋ । ਹੁਇ ਮਲੀਨ ਜੇ;ਮੇਲ ਗਵਾਵੋ। ਉੱਜਲ 
ਆਛੇ ਕਰਿ ਕੇਰਿ ਦੇਹੁ । ਉਰ ਉੱਜਲਤਾ ਪੁਨ ਤੁਮ ਲੋਹ ॥ ੩੯ ॥ 

ਗੁਰ ਕੇ ਮੈਂਗ ਰੀਢ ਤਬ ਪਰੈ“ ।ਸਭਿ ਸੈਗਤਿ ਮਨ ਕੀ ਮਲੁ ਹਚੇ। ਸ਼ਰਧਾ 
ਧ਼ਰਿਹ ਕਰਹੁ ਗੁਰ ਸੇਵਾ । ਸਿਮਰਹੁ ਨਾਮ ਜੁ ਦੇਵਨਦੇਵ#॥੪੦॥ 

ਢਿਕ ਪਾਧਾ ਬੁਲਾ ਜਿਸ ਨਾਮੁਨਮੋ ਠਾਨਿ ਆਯੋ ਗੁਰ ਸਾਮੁ'।ਕਹਤਿ 

ਭਯੋਂਸੇਵਾ ਨਹਿ ਹੋਇ । ਦਿਜ ਕੌ ਜਾਨਿ ਕਰਾਇ ਨ ਕੋਇ ॥ ੪੧ ॥ ਜਿਸ 

ਹਇ ਮਮ ਕੱਲਕਾਨ।ਕਰੋ ਆਪ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਾਨ। ਕਰਯੋ ਬਚਨ 

€ਪੇਠਿ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਨੀ।ਕੀਜਹਿ ਕਥਾ ਪ੍ਰੋਮ ਕੌ ਠਾਨੀ॥੪੨॥ਸਤਿ ਸੈਗਤਿ 

ਮਹਿ ਕਰਿਹੁ ਸੁਨਾਵਨਿ । ਗੁਰਮੜਿ ਸਿੱਖਨ ਕੌ ਸਿਖਰਾਵਨਿ । ਪੋਥੀ 

ਲਿਖਹੁ ਸੁਫਲ ਗੁਰਬਾਨੀ। ਗੁਰ ਨਮਿੱਤ ਦੀਜਹਿ ਸਿਖ[ਜਾਨੀ॥੪੩॥ ਜੇ 

ਕੋ ਆਪ ਦਰਬ ਦੈ ਜਾਇ। ਧਰਿ ਮੈਤੋਖ ਬਰਤਿਯਹਿ ਪਾਇ'।ਨਹੀਂ ਆਪ 

ਜਾਚਹੁ ਕਿਸ ਪਾਸੀਇਹ ਸੇਵਾ ਬਡ ਫਲਹਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼" ॥੪੪ ॥ 

ਡੱਲੋ ਬਾਸੀ ਸਿਖ ਸਮੁਦਾਏਇਕ ਦਿਨ ਸਕਲ ਗੁਰੂ ਢਿਗ ਆਏ। 

ਦੇਖਿ ਦਿਯੋ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼.ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼॥੪੫॥ਦਿਨ 

ਗੁਰ ਪੁਰਬ ਦਰਸ”' ਸ਼ੈਕ੍ਰਾਤਿ” । ਦੀਪਮਾਲ ਆਦਿਕ ਬੱਖਕਾਤਿ । ਹੋਹਿ 

ਦੁਸਹਿਰਾ ਮਿਲਿ ਇਕ ਥਾਇ। ਕਰਿਹੁ ਕਰਾਹੁ'' ਉਛਾਹ ਬਧਾਇ॥੪੬॥ 

੧ਹ॥ ਕਰਕੇ । ”ਫਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਿਓਗੇ। “ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਵਸਾ 

ਕੇ ਗ੍ਰਿਹਸਤ ਦੇ ਸੁਖਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ ਜੈਂਸੇ ਬਨ ਵਿਚ ਤਪ ਕਰਨਾ । “ਰਿਦੇ 

ਦੀ। ਪੈਤਾਂ ਪੂੀਤੀ ਪਵੇਗੀ। ੬ਦੇਵਤਿਆੰ ਦਾ ਭੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ । “ਗੁਰੂ ਸ਼ਰਨ । ਦਸਿਖ ਜਾਣਕੇ । 

<ੱਲੇਕੇ ਵਰਤੋ । "ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਹਿਤ ਫਲੇਗੀ । ""ਮੱਸਿਆ [ਸੈਸ:, ਕ੍ਗ` ਦਰ੍ਸ਼]। "ਸੰਗਰਾਂਦ; 

ਮਹੀਨੇ ਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ । "ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ 1 ਸਂਪਾਟ=ਸਮਾਵੋ। _1ਪਾ=ਸੁਖ 



ਰੀ ਗਰ ਪਰਤਾਪ ਜੂਰਜ । ( ੧੪੯੦) ਰਾਸਿ ੧। ਅੰਸੂ ੪੦. 

ਗੁਰ ਨਮਿੱਤ ਕਰਿ ਦਿਹੁ ਬਰਤਾਈ।ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ ਬਨਾਈ। ਸਿਖ 
ਗਰੀਬ ਹੁਇ ਬਸਤ੍ਰ ਬਿਹੀਨ।ਦੀਜਹਿ ਤਿਸਹਿ ਸਿਵਾਇ"ੈਂਨਵੀਨ॥੪੭॥ 
ਪਿਖਹ ਛਧਿਤਿ ਕੋ ਦੋਹ ਅਹਾਰੋ । ਮਿਲਿ ਕਰਿ ਸਕਲ ਦੇਵ ਪ੍ਰਤਿਪਾਰੋ” । 
ਕਿਹ ਸਿਖ ਕੌ ਕਾਂਰਜ ਅਰਿ ਜਾਇ। ਨਹਿੰ ਤਿਸ ਤੇ ਕ੍ਯੋਹੁੰ ਬਠਿਆਇ ॥ 
੪੮॥ ਮਿਲਹੁ ਸਕਲ ਮਹਿੰ ਕਰਿ ਅਰਦਾਸ'। ਜਥਾਸ਼ਕਤਿ ਲੀਜਹਿ ਸਭਿ 
ਪਾਸਿ। ਇਕਠੋ ਕਰਿ ਧਨ ਦਿਹ ਤਿਸੁ ਤਾਈਂ । ਜਿਸਤੇ ਕਾਰਜ ਕੋ ਬਨ 
ਜਾਈ॥੪&ਇ੍ਹੀ ਰੀਤਿਨਿਜਬਿਖੇ ਚਲਾਵਗੁਕਰੋ ਜੋਰ“ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਜਬਿ 
ਪਾਵਹੁ । ਪੁੱਤ ਪੋਤ੍ਰੋ ਹੋਹਿ ਤੁਮਾਰੇ ਕਰਹਿ ਕਾਰ ਇਸ ਰੀਤੀ ਸਾਰੇ ॥੫੦॥ 
ਇਹ ਰਹਿਰਾਸ ਕਦੀਮੀ£ ਚ਼ਲਹਿ। ਸਿੱਖੀ ਧਰੇ ਮਹਾਂ ਸੁਖ ਮਿਲਹਿ । ਧਰਿ 
ਸ਼ਰਧਾ ਗਾਵਹਿ ਗੁਰ ਬਾਨੀ।ਪਰਾਲਬਧ ਜਿਨ ਹੋਇ ਮਹਾਂਨੀ[॥੫੧॥ਅਸ 
ਉਪਦੇਸ਼ ਸਭਿਨਿ ਕੋ ਕਰਿਕੇ । ਗੁਨ ਸਿਖਰਾਇ ਅਗੁਨ ਪਰਿਹਰਿ ਕੈ। 
ਰੋਇੰਦਵਾਲ ਗੁਰੂ ਚਲਿ ਆਏ। ਸੇਵਕ ਸੈਗ ਅਹੈਂ ਸਮੁਦਾਏ॥੫੨॥ਭਜਨ 
ਕੀਰਤਨੁ ਲਾਗਤਿ ਰੈਗਹੋਤਿ ਅਨੰਦ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮੈਰਰਅੰ ਸਮ ਅਹਾਰ 
ਨਿਤਿ ਹੋਵੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਹਿ ਕਲੂਖਨ ਖੋਵੈ ॥੫੩॥ ਆਇ ਸ਼ਰਨ ਤਿਸ 
ਕਰਹਿ ਉਧਾਰੇ । ਉਪਦੇਸ਼ਹਿੰ ਸਤਿਨਾਮ ਸੁਖਾਰੇ । ਜਹਿੰ ਕਹਿੰ ਸਿੱਖੀ ਬਹੁ 
ਬਿਦਤਾਈ।ਕਿਨਿ ਸਿੱਖਨ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਈ॥੫੪॥ਕੋ ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ"ਸੁਨਿ 
ਉਪਦੇਸ਼ । ਮੇਟਹਿ ਬੈਧਨ ਕਸ਼ਟ ਅਸ਼ੇਸ਼ । ਬਾਵਨ ਚੈਦਨ ਕੀ ਸਮ ਹੋਇ। 
ਨਰ ਤਰੁ ਸੁਜਸ ਸੁਗੋਧਤਿ ਸੋਇਂ॥੫੫॥ ਨਿਕਟ ਬਸੇ ਪੂਰਬ ਬਡਿਭਾਗੀ। 

“ਸਿਵਾ ਦਿਓ । ਦਪਾਲਨਾ ਕਹੇ । “ਅੜ ਜਾਵੇ । “ਓਹ ਬਿਨੋ ਜਿਸ ਨਲ਼ ਲੋੜ ਪੁਗਟ ਕੀਤੀ 
ਜਾਂਵੇ । “ਜੋੜ ਮੇਲ । ੬ਪੁਰਾਣੀ ਮਿਰਯਾਦਾ । “ਗੁਣ ਸਿਖਾਲੇ ਤੇ ਅਗਣ ਦੂਰ ਕੀਤੇ । ਦਗਰਮੁਖਾਂ 
(ਭਾਵ ਮੰਜੀਆੰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਣੇ ਹਰੀਜਨਾਂ) ਤੋਂ'। ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, 
ਇਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ, ਦੂਜੇ ਸਿਖਾਂ ਤੋਂ (ਦੇਖੋ ਅੰਕ ੫੩) ਤੀਜੇ ਗੁਰਖਾਂ ਤੋਂ । ( ਅ) ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ 
ਮੁਖ ਤੋਂ ।੧(ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਢਾ ਸੁਜਸ) ਕੀਰਤਨ ਜੂਪੀ (ਸੁਰੋਧੀ) ਨਾਲ ਸੁਰੰਧਿਤ ਹੋਏ ਓਹ 
ਨਰ ਰੂਪ ੍ਰਿੱਛ ਬਾਵਨ ਚੈਦਨ ਵਾਂਗੂ (ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੀਧਿਤ ਕਰਦੇ ਸਨ) । 

'ਪਾ:-ਕਰਾਇ । 7 ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਥਾਂ ਵਿਚ ਐਉਂ ਜ।ਪਦ। ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਾ 
ਵਧ ਉਪਦਬ ਆ ਅਸਲ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ? ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 
ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੈਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਹਉਂ ਘਟਦੀ 
ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਮ ਅੰਦਰ ਰਚਦ ਜਾਵੇ । ਤ੍ਰਪਾ=ਗੁਰ । 



ਰੀ ਗੁਰੇ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੪੯੧ ) ਰਾਸਿ ੧। ਅੱਸੂ ੪੧. 

ਸੱਤਿਨਾਮ ਸੋਂ ਉਰ ਲਿਵਲਾਗੀ/ਧੈਨ ਪੈਨ ਗੁਰ ਅਮਰ? ਉਚਾਰੈਂ।ਅੰਤਰ 
ਬ੍ਰਿਤੀ ਬੈਠਿ ਨਿਤ ਧਾਰੈ ॥ ੫੬ ॥ ਇਤਿ ਸ੍ਰ੍ ਗੁਰੁ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਪੂਬਮ ਰਾਸੇ 

ਸਿੱਖਨ ਪੂਨੈਗ? ਬਰਨਨ ਨਾਮ ਚੌਤ੍ਰਾਟਿੰਸਤੀ ਅੰਸੂ ॥ ੪੦ ॥ 
8੧. [ਸ਼੍ਹੀ ਗੁਰ ਰਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਕਥਾ। ਬੀਰਬਲ] । 

ਦੌਹਰਾ॥ ਬਿਸ਼ੈ ਅਗਨ ਕੌ ਨੀਰ ਸਮ ਦਾਸ ਭੀਰ ਕਟ ਦੋਤਿ'। ਅਮਰਦਾਸ 
ਗੁਰ ਪਦ ਪਦਮ ਬੰਦੋਂ_ ਨਿੱਤਯੈਨੇਤ” ॥ ੧ ॥ ਭੌਪਈ ॥ ਸੈਮਤ ਸ਼ਤ ਦਸ 
ਪੰਚ ਇਕਾਸੀ। ਲਵਪੁਰਿ ਨਗਰ ਸਦਾ ਜਿਨ ਵਾਸੀ । ਬੈਸ ਲਊ ਕੋ ਸਿੰਧ 
ਮਨਿੰਦਰ । ਜਨਮੇ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਇੰਦੂ ॥ ੨ ॥ ਸਭਿ ਪੰਰ ਹਰਖ ਅਚਾ- 
ਨਕ ਲਹਜੋ। ਨਦੀਅਨ ਨੀਰ ਛੀਰ ਹ੍ਰੈ ਬਹਯੋ' । ਸਨੋ ਸਨੋ ਭੇ ਬਡੇ 
ਕ੍ਰਿਪਾਲਾਂ । ਬੁਧਿ ਬਿਲੰਦ ਨਿਕੰਦਨ ਕਾਲ” ॥੩॥ ਪਾਸ ਬੁਲਾਇ ਕਹਜੋ 
ਹਰਿਦਾਸ । “ਕਾਮ ਕਰੋ ਘਰ ਕੋ ਸੁਖ ਰਾਸ । ਖੇਲਨ ਕੇ ਦਿਨ ਖੇਲ ਗਏ 
ਹੈਂ”। ਯਾਂਤੇ ਮੈਂ ਬਚ ਤੋਹਿ ਕਹੇ ਹੈਂ? ॥ ੪॥ '“ਸੱਤਿ ਬਚਨ ਜੋ ਕਹੋ ਸੁ 
ਕਰਿਹੂਮੈਂ' ਰਾਵਰਿ ਕੇ ਸਦ ਅਨੁਸਰਿਹੂੰ।ਨਿਸਿ ਬੀਤੀ ਤਬਿ ਭਯੋ ਸਕਾਰੇ। 
ਚਨਕ ਉਦਕ ਸਨ ਮਾਤ ਉਬਾਰੇ'”॥ ੫॥ ਭਰਿ ਚੰਗੇਰ ਸੁਤ ਕੇ ਕਰ 
ਦੀਨੀ।'ਬੇਚਹੁ ਪੁੱਤ ਲਾਕ ਦਾ ਚੀਨੀ" ਲੈ ਕਰਿ ਗਏ ਬਜਾਰ ਕ੍ਰਿਪਾਲਾ। 
ਹੋਕਾ ਦੇਵੜਿ ਮਧੁਰ ਬਿਸਾਲਾ॥ ੬॥ ਇਕ ਸੁ ਸਾਧ ਤਿਨ ਲਿਯੋ 

ਬੁਲਾਈ । “ਹਮੈ ਦੇਹੁ! ਇਉ! ਗਿਰਾ ਅਲਾਈ। ਸੁਨਿ ਇਕ ਮੁਸ਼ਟ ਲਗੇ 
ਭਰਿ ਦੇਨਿ।“ਹਮੈ ਨ ਚਾਹਿ ਏਕ ਕੀ ਲੇਨਿ॥॥੭॥ਇਸ ਬਿਧਿ ਦ੍ੋ ਤਰੇ ਦੇਹਿੰ 
ਨ ਲੋਵੈ। ਸਕਲ ਚੇਗੇਰ ਪਲਟ ਦੀ ਏਵੈਂ । ਗ੍ਰਿਹ ਆਏ ਪਿਤ ਦੇਖੋ 
ਖਾਲੀ । ਲੋਚਨ ਪੂਰ ਲਏ ਤਬਿ ਲਾਲੀ" ॥੮॥ ਦਿਖਿ ਪਿਤ ਨੰਨ ਬਹਿਰ 
ਨਿਕਸਾਏ। ਰੁਦਨ ਕਰਤਿ ਜਲ ਨੇਤ੍ਰਾਂ ਬਹਾਏ । ਸੈਗਤਿ ਤਿਹ ਤੇ ਚਲੀ 
ਨਿਹਾਰੀ। ਗੋਇੰਦਵਾਲਹਿ ਪੁਰੀ ਬਿਚਾਰੀ ॥੯॥ ਤਿਨ ਸੈਗ ਚਲੋ ਕ੍ਰਿਪਾਲ 
ਬਿਸਾਲਾ। ਗੋਇੰਦਵਾਣ ਸਮੂਹ ਉਤਾਲਾ"” । ਸਭਿ ਸੈਗੰਤ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ 
੧ਦਾਸਾੰ ਦੀ ਭੀੜਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਣ ਵਾਲ । “ਨਿਤਾਪ੍ਰਤੀ, ਨਿਯਮ ਨਾਲ਼ [ਸੈਸ:, ਨਿਤਗ; ਨੀਯਤਿ] । 
੩੧੫੮੧ । ੧(ਸ਼ਰੀ ਰਾਮਦੈਦੂ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤ) ਲਊ ਦਾ ਬੈਸ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਂ ਹੈ ( ਉਸ ਵਿਚ )। 
੫(ਮਾਨੋ) ਨਦੀਆਂ ਦ। ਪਾਣੀ ਦੱਧ ਹੋ ਵਰਿਆਂ । =ਭਾਵ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ । “ਵਿਸ਼ਾਲ 

ਢੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੋ। “ਗੁਜਰ ਗਏ ਹਨ । ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ_ਬੋਲੇ । 
੧੦ਛੋਲੋ ਪਾਣੀ ਨਾਲ (ਭਿੱਜੇ) ਮਾਤਾ ਨੇ ਉਬਾਲੇ । ""ਨਵੇ ਵਾਲੀ ( ਚੀਜ) ਜਾਣਕੇ । ' “ਭਾਵ 

ਗੂੰ ਸੇ ਹੋਏ । “ਸਾਰੀ (ਮੈਗਤ ਨਾਨ) ਛੇਤੀ । %ਪਾ:=-ਜ੧ ਨਦੀ । ਜਲ-ਨਦੀ । 



_ ਸ਼੍ਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੪੯੨ ) ਗਸਿ ੧। ਸੰਮੂ ੪੧. 

ਪਾਈ।ਕਛੁਕਕਾਲ ਰਹਿਬਿਦਾ ਸਿਧਾਈ।੧੦॥ਰਹਡਿ ਭਏਗੁਰਕੇਰ ਹਦੂਰਾ 
। ਜੋ ਭਾਖੇ ਕਰਿ ਹੈਂ ਦਤਿ ਰੂਰਾ । ਲੈਗਰ ਸੇਵਾ ਸਰਬ ਸੁ ਕਰਿਹੈਂ । ਸਭਿ 
ਸੈਗਤਿ ਅਨੁਸਾਰੀ ਦੋਰਿ ਹੈ" ॥੧੧॥ ਇਤ ਏ ਭਈ ਔਰ ਸੁਨਿ ਕਾਨੀ । 
ਮਹਲਾ ਕਹਯੋ ਜਿਮਿ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਿ ਬਾਨੀ । “ਮਹਾਂਰਾਜ ਸੁਨੀਏ ਬਚ ਮੇਰਾ। 
ਭਾਨੀ ਬਡੀ ਭਈ ਮੇਂ ਹੇਰਾ॥੧੨॥ਇਸ ਕੀ ਬਨਹਿ ਸਗਾਈ ਕਰੀ? । ਇਮਿ 
ਮਾਤਾ ਤਬਿ ਗਿਰ' ਉਚਰੀ। ਇਮਿਂ ਸੁਨਿ ਗੁਰ ਆਏ ਨਿਜ ਥਾਨਾ । ਬੈਠੇ 
ਬਾਰੀ ਬੀਚ ਨਿਧਾਨਾ॥੧੩॥ਬਿੱਪ੍ਰ ਬੁਲਾਇ ਕਹਜੋ “ਸੁਨ ਪ੍ਰੋਧਾ॥ਕਰੋ ਸਗਾਈ 
ਭਾਨੀ ਸੋਧਾ ਸਨਿ ਦਿਜ[ ਕਹਯੋ ਕਿ “ਸੁਨੋ ਕਿਪਾਲੂ | ਏਸ ਬਾਲ ਸਮ 
ਹੋਵੈ ਬਾਲੂ ?1”॥੧੪॥ ਸੁਨਿ ਬਚ ਬਿੱਪ੍ਰਹਮੌਨ ਗਹਿ ਲੀਨੀ”।“ਇਸੈ ਬੁਲਾ- 
"ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ । "ਸ੍ਰੀ ਗੁਦੁ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਮਹਲ । ₹ਵਿਚਾਰਕੇ । $ਗਾਵ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ । 

ਐਂਪ£--ਇਹ। ___1੫੧:--ਬਿਪ੍ਰ। ਤਮਹਿਮਾੰ ਪੂਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਦੇਗੰ ਬੀਬੀਆਂ 
ਦੋ ਵਿਵਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦੇਵ ਜੀ ਖੜੂਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁਕੇ ਲਿਖੇ ਹਨ । ਗੂਰੂ 
ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਵਰ ਦਾਨ ਦੇਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁਛਦੇ ਹਨ:--“ਹੋਇ ਦਿਆਲ ਪੂਭੁ 
ਪੂਛਤ ਭਏ ॥ ਤੁਮਰੇ ਸੈਤਾਨ ਪੁਰਖਾ ਕਿਆ ਅਹੇ ॥ ਗੁਰ ਅਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਕਬਾ ਸੁਨਾਈ ॥ 
ਦੁਇ ਕੈਨਗਾ ਥੀ ਸੋ ਦੁਊ ਬਿਆਹੀ ॥੧੯॥ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਦੋ” ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਸ਼੍ਰ ਅਮਰ 
ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਚਨਾਂ ਵਿਚ ਕਮਲ ਡਿੱਠਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਅਬ ਰਿਹ 
ਆਸ਼ੂਮ ਬਿਧਿ ਸੁਨੋ ਜੁ ਅਹੀ ॥ ਦੁਇ ਕੌਨਯਾ ਸਾਹਿਬ ਗ੍ਰਿਹ ਭਈ ॥ ਤਾਕ ਕੁਟੰਬ ਕਾਜ ਸਭ 
ਕੀਨਾ ॥ ਬਿਧ ਸੰਜੋਗ ਝੜ੍ਰਾਹ ਕਰ ਦੀਨਾ ॥? ਹੁਣ ਜੇ ਕਵਿ ਸੈਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ 
ਦਿੱਤਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਝੀ ਝੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਖੜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 
ਹੇ ਚੂਕਾ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦ ਹੈ । ਯਥ:-- ॥ 

ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਸੈਮਤ ੧੫੨੬ ਹੈ ਤੇ ਕਵਿ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ- 
ਕਿ ੮੪ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਗਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ, (ਦੇਖੇ ਇਸੇ ਰਧੰਸ ਦਾ ਅੰਸੂ ੭ ਅੰਕ ੧੮)। 
ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਗੱਦੀ ਦਾ ਸੈਮਤ ੧੬੧੦ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਸੇ ਅੰਸੂ ਦੇ ਅੰਕ ੨੦ ਵਿਚ ਕਵੀ ਜੀ 
ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਦਾ ਜਨਮ ੧੬੦੫ ਵਿਚ ਦੱਸੰਦੇ ਹਨ, ਸੇ ਸਾਵ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦੇਵ 
ਜੀ ਦੇ ਗੱਦੀ ਬਿਰਾਜਣ ਤੈੱ' ਪਹਿਲੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦਾ ਵਿਵਾਹ ਹੋ ਚੁਕਾ ਸੀ । ਤਾੰਤੇ ਇਹ ਸਾਖੀ 
ਯਾਂ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਸਰਕੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਆਪ 
ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਮਹਿਮਾਂ ਪਰਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਓਥੇ ਬੀ ਇਹ ਸਾਖੀ 
ਨਹੀਂ ਦਿੱਤ । ਇਹ ਬੀ ਔਖਾ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਵਿ ਜੀ ਅਪਣੇ ਇਤੇ ਮੈਮਤੰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾਂ 
ਕਰਨ ਤੇ ਭੁੱਲ ਵਿਚ ਲਿਖ ਜਾਣ, ਤਾਂਤੇ ਇਹੋ ਸ਼ੂਬਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਜਣ ਦਾ 
ਆਖੇਪ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਪਰ ਇਹ ਨਿਸਚੇ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਭਨੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆਪ ਦੀ ਗਦੀ ਨਸ਼ੀਨੀ 
ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਢੁਕਾ ਸੀ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੪੯੩) _ ਰਾਸਿ ੧ । ਅੰਸੂ ੪੧. 
ਵਧੁ' ਗੁਰ ਕਹਿ ਦੀਨੀਲ।ਸੁਨਿ ਬਿਪ ਰਾਮਦਾਸ ਬੁਲਿਵਾਵਾ । ਆਇ ਗੁਰੂ 
ਢਿਗ ਸੀਸ ਨਿਵਾਵਾ॥੧੫॥ਹਾਬ ਜੋਰਿ ਬੈਠਜੋ ਗੁਰ ਪਾਸਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰ 
ਬਾਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ । ਕਾਂ ਕੌ ਸੁਤਉਕੋ ਜਾਤ ਸਥਾਨਾ'?।ਕਹੋ ਮੋਹਿ ਢਿਗ ਸਭਿ 
ਬਿਬਧਾਨਾ1%੧੬//ਸੋਢਬੈਸ,ਲਵਪੁੰਰ ਪ੍ਰਭੁ!ਬਾਸ।ਸਤ ਹਰਿਦਾਸ,ਨਾਮ 
ਰਮਦਾਸਾਂ । ਸੁਨਿ ਬਚ ਹਰਖੇ ਪਰਮ੍ੂੰ ਕ੍ਰਿਪਾਲ। ਲਿਖਿ ਪੱਤ੍ਰੀਂ ਲਵਪੁਰਿ 
ਤਤਕਾਲਾ ॥੧੭॥ ਲੀਨ ਸਦਾਇ ਮਾਤ ਪਿਤ ਤਬੈ । ਕਰੀ ਸਗਾਈ ਹਰ- 
ਖਤਿ ਸਬੈਕੁਛਕ ਕਾਲ ਲੌ ਕਰਯੋ ਬਿਵਾਹ। ਸਭਿਹਿਨਿ ਬੀਚ ਭਯੋ ਉਤ- 
ਸਾਹਾਨੰ॥੧੮॥ਤਿਨ ਕੋ ਬਿਦਾ ਕੀਨਿ ਲਵਪੁਰਿਕੋਪਾਸ ਰਹੇ ਅਨੁਗਾਮੀ£ 
ਗੁਰ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੈ' ਸਕਲ ਗੁਨ ਖਾਨੀ। ਜੋ ਭਾਖੈਂ ਗੁਰ/ਆਇਸ ਮਾਨੀ 
। ਕੋ੯॥ ਯਾਂ ਬਿਧਿ ਸੈਮਤ ਬਹੁਤ ਬਿਤਾਏ।ਸੇਵਾ ਕਰਤਿ ਸਕਲ ਹਰਖਾਏ। 
ਸੈਮਤ ਸੋਲਹ ਸਤ ਇਕ ਚਾਰੀਮਜਨਮਜੋ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਪ੍ਰਥਮ ਹੈਕਾਰੀ॥੨੦॥ 
ਰਿਦੈ ਅਨੰਦਤਿ ਦੈਪਤਿ ਹ੍ਰੋ ਕੈ । ਪ੍ਰਤਿਪਾਰਜੋ ਬਹੁ ਲਾਡ ਲੜੈ ਕੈ । ਸਮਾਂ 
ਬਿਤਾਯੋ ਕੇਤਿਕ ਧਾਮਜਨਮਜੋ ਮਹਾਂਦੇਵ ਅਭਿਰਾਮ ॥੨੧॥ ਸੈਮਤ ਖੋੜਸ 
ਸੈਂਅਰੁ ਅਸ਼। ਪ੍ਰਤਿਪਾਰੇ ਦੋਨਹੁ ਕਰਿ ਪੁਸ਼੍'! ਸੋਲਾਂ ਸੈ ਦਸਂਉਪਰ ਭਏ 
ਵਦੀ ਵਿਸਾਖ ਸਪਤਮੀ ਥਿ੧ੋ॥੨੨॥ਮੇਖ ਪ੍ਰਵਿਸ਼੍ਰ ਅਠਦਸ ਕੇਰਾਂ।ਮੰਗਣਲ 
ਵਾਰ ਲਗਨ ਸ਼ੂ ਹੇਰ।ਜੁਗਮੰ ਜਾਮ ਜਾਮਨੀ"'ਜਬੈਹੁਤੇ ਨਿਛੱਤ੍ ਰੋਹਿਟੀ 
ਤਬੈ ॥੨੩॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਕੁਲ ਨਭ ਚੈਦ"। ਲੀਨੋ ਜਨਮੇ ਅਨੰਦ 
ਬਿਲੋਦ। ਸਦਨ ਨਾਨਕੇ ਭਏ ਬਡੇਰ,ਬਾਲ ਆਰਬਲ,ਤਰਨ ਸੁ ਵੇਰੇ॥੨੪॥ 
ਬਯਾਹ ਆਦਿ ਮੰਗਲ ਜੇ ਨਾਨ।ਹੋਏ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਮਹਾਂਨ।ਮਹਿਲਾ ਰੀਗਾ 
ਅਰਜਨ ਪਯਾਰੀਰਹੇ ਅਨੰਦ ਸਦਾ ਸੁਖਕਾਰੀ() ॥੨੫॥ ਦੋਹਰਾ ਅਕਬਰ 
ਕੌ ਮੰਤ੍ਰੀ ਹੁਤੋ ਬਿੱਪ੍ਰ ਬੀਰਬਲ ਨਾਮਪਸ਼ਚਮ ਦਿਸ਼ਾ ਮੁਹਿੰਮ ਕਰਿਚਵੜੋ 
ਜੀਤਿਬੇ ਕਾਮ'॥੨੬॥ਚੌਪਈ॥ਰਖਹਿ ਸ਼ਾਹ ਤਿਹ ਸੈਗ ਸਨੇਹੂ ।ਪ੍ਰਿਥਕ ਨ 

"ਕਿਸਦਾ ਪੁੱਤੂ, ਕੀ ਜਾਤ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਵਤਨ ਹੈ ਊ “ਵੋਰਵਾ । “ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ । “ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋਕੇ । 
“ਆਗਿਆ ਮੰਨਣ । ੬੧੬੦੫। 5੧੬੦੮। ਤਕੜੇ । ੯- ੧੬੧੦। 'ਏਵਿਸਾਖ ਦਿਲ 
੧੮ ਦਾ । ""ਦੇ ਪਹਿਰ ਰਾਤ । "ਅਕਾਸ਼ ਰੂਪੀ ਕੁਣ; ਵਿਚ ਚੰਦਰਮਾ ਰੂਪ ! ਜੰਗ ਕਰਨ 
ਨੂੰ । "ਦਜਿੱਤਣ ਲਈ । #ਪਾ:-ਪੁਨ ਬੋਲੇ “ਯਾਂ ਬੁਲਾਵ ਪੂਬੀਨੀ! । 

7ਪਾ:-ਬਿਧਿ ਨਾਨਾ। 3ਪਾ:-ਬਜੋਤ । ਉਪਾ£-ਬਧਾਂਹ==ਵਧਾਈਆਂ । 
[ਪਿਨ=ਜੋ ਆਇਸ ਗੁਰ ਕਹੈ ਬਖਾਨੀ _੍[ੋਪ=ਸ਼ਤ। __ ()ਪ:-ਸੁਖਧਾਰੀ | 



ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੪੯੪ ) ਰਾਸਿ ੧। ਅੰਸੂ ੪੧, 

ਰੋਨਿ ਦੇਤਿ ਕਬਿ ਕੇ ਕੋਹ"। ਹੋਨਹਾਂਰ ਜਬਿ ਤਿਹ ਸਿਰ ਆਈ । ਕਹਤਿ ਭਯੋ 
6' ਕਰੋਂ ਚਢਾਈ॥੨੭॥ਸਕਲ ॥ਵਾਸ” ਤੋਰ ਕਰਿ ਆਵੇਂ । ਬਾਰ ਬਾਰ ਕੋ 
ਗਰ ਦੁਕਾਵੇਂ”। ਸੁਨ ਅਕਬਰ ਬਹੁ ਕਯੋ ਪ੍ਰਸੈਨ । ਕਹਜੋ ਬੀਰਬਰ ਕੋ 
੪ਤਮ ਪੈਨ॥੨੮॥ਤੋਹਿ ਗਏ ਬਿਨ ਕਾਜ ਨ ਸਰੈ। ਔਰ ਕੁਮਤਿ ਕਰਿ ਕੋਇ 
ਨ ਅਰੈ।ਬਹ ਸੇਨਾ ਇਸ ਸੈਂਗ ਚਵਾਈ,ਤੋਪਰਹਕਲਾਦੇ ਸਮੁਦਾਈ॥੨੯॥ 
ਪਿਖਿ ਸਮਾਜ”ਹੈਕਾਰਯੋ ਬਿੱਪ੍ਰਕਹੈ£ਹੜੋਂ' ਸ਼ੱਤ੍ਗਨ ਛਿੱਪ੍ਰਂ॥ਅਕਬਰ ਹਰ- 
ਬਤਿ ਬਾਕ ਬਖਾਨ' । ਲਿਖਿ ਕਰਿ ਪਾਨ ਵਿੰਯੋ ਪਰਵਾਨਾ$॥੩੦॥ 'ਖੱਤ੍ਰੀ 
ਜਾਤ ਜਿਤਿਕ ਜਿਸ ਦੇਸ਼। ਗ੍ਰਾਮ ਕਿ ਨਗਰ ਬਸੈਤਾਅਸ਼ੇਸ਼। ਇਕ ਘਰ 
ਦੇਕੇ ਰਜਤਪਣ' ਦੈ ਕੈ। ਮਿਲਹਿ ਤੋਹਿ ਨੰਮ੍ਹੀ ਸਿਰ ਕੈ ਕੈ? ॥੩੧॥ ਇਮਿ 
ਸਭਿ ਲਿਖਤ ਦਈ ਕਰਿ ਹਾਥ । ਲਈ ਬੀਰਬਲ ਹੁਇ ਮਦ'ਸਾਬ/ਦਿੱਲੀ 
ਤੇ ਚਢਿ ਚਲਿ ਕਰਿ ਆਯੋ । ਬਡ ਲਸ਼ਕਰ ਜਿਹ ਸੈਗ ਸਿਧਾਯੋ ॥ ੩੨॥ 
ਜਾਇ ਦੇਸ਼ ਜਿਸ ਉਤਰੇ ਸੋਇ। ਖੱਤਰੀ ਆਨਿ ਮਿਲਹਿ ਸਭਿ ਕੋਇ । ਗਿਨ 
ਗਿਠ ਘਰਨਿ ਰਜਤਪਣ ਦੇਤਿ । ਖੌਜਿ ਖੋਜਿ ਤਿਸਕੇ ਨਰ ਲੇਤਿ ॥੩੩॥ 
ਇਮਿ ਹੀ ਕਰਤਿ ਲਏ ਭਟ ਭੀਰ'।ਉਤਰਮੋ ਆਨਿ ਬਿਪਾਸਾ ਤੀਗਕਰੀ 
ਸਕੇਲਨ ਤਰਨ" ਘਨੀ। ਤਰ ਕਰਿ ਪਾਂਰ ਪਰੀ ਸਭਿ ਅਨੀ"॥ ੩੪ ॥ 
ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਿਵਰ ਕੋ ਘਾਠਨਾ"।ਬਿੱਪ੍ਹ ਬੀਰਬਲ ਚਮੂੰਬਿਸਾਲ॥ ਪੁੰਰ ਮੈਂ 
ਪ੍ਰਵਿਸ਼ੇ ਨਰ ਮਤਿ ਹੀਨ । ਘਰ ਖੱਤ੍ਰੀਨ ਖੋਜਿ ਕਰਿ ਲੀਨ ॥੩੫॥ਆਇ 
ਦਿਵਾਨ ਬੀਰਬਲ ਬੈਠਾ । ਮਿਲਹੁ ਸਕਲ ਦੇਕਰਿ ਤੁਮ ਭੇਟਾ॥ਸੁਨਿ ਕਰਿ 
ਗੁਰ ਸਨਬੋਧੀ ਘਨੇ।ਅਪਰ ਮਿਲੇ ਕੁਛ ਗੁਰ ਢਿਗ ਭਨੇ ॥ ੩੬॥ ਪਆਗਯਾ 
ਦੇਹ ਜਬਾ ਹਮ ਕਰੈ'। ਨਾਂਹਿ ਤ ਬਿੱਪ੍ਰ ਦੈਖ ਕੋ ਧਰੇ” । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਮਰ 
ਭਨਯੋ“ਜੁਗ ਜਾਵਹੁਹਮਰੀ ਦਿਸ਼ ਤੇ ਕਾਖਿ ਸੁਨਾਵਹੁ॥੩੭॥-ਇਹ ਗੁਰ 
ਪੁਰਿ ਜਾਨਹੁ ਉਰ ਮਾਂਹੀ।ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਤਿ ਕੌ ਨਾਂਹੀ"।ਜੋ ਪਰਮੇਸੁਰ 
ਦੇਤਿ ਪਠਾਇ।ਸੋ ਅਚ, ਔਰਨ ਦੇ' ਅਚਵਾਇ[॥੩੮॥ਭੋਜਨ ਲੋਹੁ ਦੇਗ 
ਤੇਜੇਤ।ਤੁਮਰੇ ਨਿਕਟ ਪਠਹਿੰ ਹਮਤੇਤ॥ਨਹੀਂਰਜਤਪਣ: ਲੋਤਿਨਦੇਤਿ । 

`ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ । ਆਕੀ । 5ਛੋਫ) ਤੋਪ । ਓਸਮਿੱਗ੍ਰੀ। “ਛੇਤੀ ਹੀ। _੬ਰੱਥ ਦਿੱਤਾ ਪਰਵਾਨਾ । 
?ਵਸਦੇ ਹਨ (ਓਹ) ਸਾਰੇ । ਦਰੁਪੱਯਾ। €ਹੰਕਾਰ । “ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ । "ਬੇੜੀਆਂ । 
੧੨ਜੈਲ| । "੨ਛੋਰ ਪਇਆ । “੧ਦੋ (ਪੁਰਸ਼) । ੧੫ਕੋਈ ਕਾਰ ਵਿਗਾਰ ( ਗੁਰੂ ਜੀ ) ਨਹੀਂ 
ਕਰਦੇ । #ਂਪ=ਜਿ ਬਸੈ'। ______ 1ਪ=ਦੇਤ ਅਚਾਇ । 



ਰੀ ਕੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੁਰਜ। (੧੪੯੫) _ ਗਾਸਿ ੧। ਅੰਸੂ ੪੧. 
ਇਹੀ ਰੀਤਿ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਿਕੇਤ'-॥੩੯॥ਤਿਸਕੇ ਨਰਨ 'ਸੈਗ ਸਿਖ ਗਏ। ਬੈਠਯੋ ਬਿੱਪ ਅਹੌਕ੍ਿਤ ਕਏ।ਖਰੇ ਹੋਇਕਰਿ ਬਾਤ ਸੁਨਾਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਗਾਦੀ ਇਸ ਬਾਈਂ॥੪੦॥ਤ੍ਰਿਤੀ ਥਾਨ ਗੁਰੁ ਅਮਰ ਸੁਹਾਏ।ਸਿਖ ਸੈਗਤਿ ਉਪਦੇਸ਼ ਦ੍ਰਿੜਾਏ। ਦੇਗ ਚਲਾਵਤਿ ਭੋਜਨ ਦੇਤਿ । ਨਹਿੰ ਸੈਚੈ ਕੁਛ ਰਖੈ ਨਿਕੇਤ॥੪੧॥ਤਿਨ ਕੀ ਪੁਰੀ ਬਸਹਿੰ ਨਰ ਨਾਰੀ । ਕਰਹਿ ਸਭਿਨਿ ਕੀ ਨਿਤ ਰਖਵਾਰੀ । ਧਾਰਹੁ ਸ਼ਰਧਾ ਚਹਹੁ ਅਹਾਰੇ । ਤੋਂ ਆਨਹਿੰ ਜੇਤਿਕ ਗਰਦਾਰੇ”॥੪੨॥ ਸਨਿਕੈਂ ਕਹਯੋ ਬੀਰਬਲ ਵੇਰ । “ਜੇਤਿਕ ਖੱਤ੍ਰੀ ਕੇ ਘਰ ਹੇਗਿਸਭਿ ਮਿਲ ਸੈਚਿ ਰਜਤਪਣ ਲਯਾਵਹਿੰ । ਪੁਨ ਆਗੇ ਹਿਤ” ਨਾਮ ਲਿਖਾਵਹਿੰ॥੪੩॥ਕਰਹਿ ਬਹਾਨੇ ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰੇ । ਇਹ ਨਹਿ ਮਿਟਰਿੰ ਲੇਹੁ ਜਿਸ ਕੇ ਗੁਰ ਤਿਸ ਕੇ ਬਨ ਰਹੋ। ਹਮੈ' ਸੁਨਾਵਨਿ ਹਿੜ ਕਿਮਿ ਕਹੋ॥੬੪॥ਕਾਰ=ਂਕਦੀਮੀ ਹਟਹਿ ਨ ਮੋਰੀ।ਸਭਿ ਪਰ ਦੌਡ ਲਗੜੋ ਚਹੁੰ ਓਰੀ?। ਸੁਨਿਕੇ ਸਿਖ ਅਨਮਨ” ਹੁਇ ਆਏ । ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਕਣ ਬ੍ਰਿਤੈਤ ਸੁਨਾਏ।੪੫॥“ਇਹੁ ਦਿਜ ਹੈਕਾਰੀ ਨਹਿ ਜਾਨਗਿ-ਕਰਮੇਰੋਅਬ ਦੇਹ-ਬਖਾਨਹਿ। ਨਾਂਹਿ ਤ ਬਲ ਕੋ ਕਰਹਿ; ਕੁਚਾਲੀ । ਲਾਖਹੁੰ ਸੈਨ ਕੇ ਭਣ ਨਾਲੀ”॥੪੬॥ ਸੁਨਿ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰ ਦਾਸ? ਮੁਸਕਾਏ । “ਜਿਨਹੁ ਜਗਤ ਪ੍ਰਕੁਤਾ ਕਿਤ ਪਾਏਂ।ਮਦਕਰਿ ਅੰਧ ਹੋਤਿ ਮੜਿ ਬੌਗੇ ਅਪਨੇ ਸਮ ਨਹਿੰ ਜਾਨਹਿੰ ਔਰੇ॥੪੭॥ ਬਿਨ ਗੁਰ ਸੇਵੇ ਹੋਵ ਸੈਤਾਪ। ਠਾਨਤਿ ਮੂਰਖਿ ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਪਾ੫। ਕਰਤਿ ਸਾਹਿਬੀ"ਕੇਤਿਕ ਦਿਨਿ ਕੀ ।ਥਿਸਰ ਜਾਤਿ ਗਤਿ ਜਨਮੇ ਮਰਨ ਕੀ॥੪੮॥ਨਹਿੰ ਦੀਰਘ ਦਰਸੀਹਇ ਹੇਰੈ”।-ਅੰਤਸਸੇਧਨ ਸੈਗ ਨ ਮੇਰੋ-;ਔਚਕ ਗਹੈ ਆਇ ਜਰਵਾਣਾ"। ਨਗਨਇਕਾਕੀ'ਕਰਹਿ ਪਯਾਣਾ।8੯॥ਪਿਖਿਯ ਨ ਜਬਿਲੋ"ਨਾਂਹਿਨ ਮਾਨਹਿੰ। ਪਹੁੰਚੀ ਜਰ'“ਤਨ 9 ਨਹਿੰ ਜਾਨਹਿੰ । ਬਿਰਮਜੋ ਮਾਯਾ ਮੋਹ ਜੁ ਮੀਠਾ" । ਪਰਚਜੋ ਚਿਤ _ "ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ । ₹ਹੈਕਾਰ ਕਰੇ । ਤਘਰ ਵਿਚ । #ਐੱਗੇ ਵਾਸਤੇ । “ਇਹ (ਕਰ) ਨਹੀਂ ਹਣੇਗ॥ ਰਿੰਦੇ ਵਿਚ ਧਾਰ ਲੌ । ਵਕਾਰ=ਕੁਲ ਰੋਹਿਤ ਆਦਿਕਾਂ ਲਈ ਬੱਧੀ ਹੋਈ ਭੇਟ । “ਢੱਠੇ ਮਨ, ਚਿੰਤਾਤੁਰ 1 "ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਗਤ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਛਕ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋਵੇ ।੯ਹੈਕਾਰ । "5ਅਮੀਰੀ, ਵਡਿਆਈ । "ਲੰਮੀ ਨਿਗਾਹ ਵਾਲੋ ਹੋਕੇ ਨਹੀਂ' ਦੇਖਦੇ । "ਭਾਵ ਜਮਦੂਤ । “ਨੰਗ ਤੇ ਇਕੱਲਾ, ਗੁਰਵਾਕ--ਨੰਗਾ ਦੌਜਕਿ ਚਲਿਆ ਤਾ ਦਿਸੈ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ । "%(ਮੋਤ) ਦੇਖਣ ਨਾਂ ਜਦ ਤੀਕ । "'ਬੂਢੇਪਾ । ੬ਮਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਜੋ ਮਿੱਠ। ਹੈ (ਉਸ ਵਿਚ) ਭਰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ:--ਛੁਟਹਿ । `_. .. 1ਪਸ-ਮੰਦੇ। 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੪੯੬) ਗਸਿ ੧ । ਅੱਸੂ ੪੧. 

ਬਨਿਤਾਂ ਸੁਤ ਈਠਾਂ” ॥੫੦॥ ਸੁਨਿ ਸਿੱਖੜਨ ਪੁਨ ਬੁੜਠ ਠਾਨੇ । “
ਇਸ 

ਕੋ ਕਿਮਿ ਉਪਾਵ ਹਮ ਜਾਨੋਗਕਰਹਿ ਅਵੱਗ
ੜਾਂ ਦੇਹ ਬਿਖਾਦੂ। ਜਿਸ ਕੇ 

ਗੁਰੁ ਮਹਿਮਾ ਨਹਿੰ ਯਾਦੂ॥੫੧॥ਸਹਜ ਸੁ
ਭਾਇਕ ਸਤਿਗੁਰਬੋਲੇ/ਨਿਸ਼ਚੈ 

ਰਾਖਹੁ ਕੜੋਂ ਮਨ ਭੌਲੇ। ਦੇਖਹੁ ਕਹਾਂ ਕਰਹ
ਿ ਕਰਤਾਰ । ਸਿਰ ਲਾਗੇ ਤੇ 

ਸਮਝ ਗਵਾਰ'॥੫੨॥ਜਾਇ ਬਿਲੋਕਹੁਤਹਿੰ ਤੁਮ ਦੋਊ।ਕਹੈ ਬਾਰਤਾਸੁਨੀ
- 

ਅਹਿ ਸੋਊ॥ਆਇਸੁ ਮਾਨਿ ਗਏ ਤਤਕਾਲਾ।
ਬੈਠੇ,ਜਿਹ ਠਾਂ ਪੌਰ ਬਿਸਾਲਾਂ 

॥੫੩॥ ਤਿਸ ਛਿਨ ਅਕਬਰ ਕੇ ਪਰਵਾਨੇ । ਆਏ ਬਡ ਤੂਰਨਤਾ ਠਾਨੋ। 

ਕੁਨੜੋ ਬੀਰਬਲ ਸੋਂ ਤਿਨ ਨਰਨ । “ਇਸ ਪੁਰਿ ਮਹਿੰ ਗਨ ਖੱਤਰੀ ਬਰਨ” 

॥੫੪॥ਅਬਿਲੌ ਹੁਕਮ ਮਾਨਿ ਨਹਿ ਅਏ!।ਸੈਧ
ਜਾ ਪਰੀ ਸ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਏ । 

ਹੁਕਮ ਆਪਕੋ ਹੋਇ ਸੁ ਕਰੈਂ।ਜਾਇ ਤਿਨਹੁੰ ਢਿਗ,ਕੈਂ ਇਤ ਟਰੈ“॥੫੫॥ 

ਕਹੜੋ ਬੀਰਬਲ£ਅਬਿ ਨਿਸ ਪਰੀਪ੍ਰਾਤ ਮੁਕਾ
ਮਾਕਰਹਿ ਇਸ ਪੁਰੀ। ਤਬਿ 

ਸਭਿ ਕੋ ਗਹਿਕੈ ਮੰਗਵਾਵੈਂਨਨਾਂਹਿ ਤ ਹੁਕਮ ਮ
ਾਨਿਕਰਿ ਪਵੈਂ॥੫੬॥ਭਯੋ 

ਤਿਮਰ ਸਿਖ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਆਏ/ਬਿਗਰਹਿ ਪ੍ਰਾਤੀਗੁਰਨਿ ਬਤਾਏਂ। ਕਹਿ 

ਸ੍ਰੀ ਅਮਰ “ਮੁਕਾਮ ਨ ਹੋਇ। ਬੇਗ ਇਹਾਂ ਤੇ ਗਮਨਹਿ
 ਸੋਇ॥੫੭॥ਨਹਿੰ 

ਚਿੰਤਾ ਚਿਤ ਬਿਖੇ ਬਿਚਾਗੋਰਹੋ ਅਨੰਦਤਿ ਸਦ
ਨ ਸਿਧਾਰੋਗਸੁਨਕੋ ਬੀਰ- 

ਬਲ ਜਬਹਿ ਪ੍ਰਵਾਨਾਂ । ਲਿਖੀ ਜਿਸੀ ਮਹਿ ਸ਼ੀਘ੍ਰ ਮਹਾਂਨ
ਾਂ ॥੫੮॥ “ਭਿਸੀ 

ਦੇਸ਼ ਭਾ ਦੱਦ ਘਨੇਰਾ।ਲੂਟ ਕੂਟ ਲੀਨੋ ਦਲ ਡੋਰਾ।ਨਹਿ ਕਿਤ ਠਹਿਰ 

ਮੁਕਾਮ ਕਰੀਜਹਿ । ਦੀਹ ਮਜੈਲ ਤੇ ਭਹਿ
 ਪਹੁੰਚੀਜਹਿ ॥ ੫੯॥ ਕਰਹੁ 

ਜਾਇ ਸਰ“ਲਰਹੁ ਘਨੇਰੇ।ਦੀਰਘ ਲਸ਼ਕ
ਰ ਹੈ ਸੈਗ ਤੇਰੇ ਸੁਠਿ ਨਿਸ 

ਮਹਿ ਤਕਾਰੀ ਕਰਿਵਾਈ। ਬਡੀ ਪ੍ਰਾਤਿ ਤੇ ਹੋਹਿ ਚਢਾਈ”॥ ੬੦॥ ਸਭਿ 

ਲਸ਼ਕਰ ਮਹਿੰ ਸੁਧਿ ਕਰਿ ਦੀਨਿ । ਨਿਸਾਂ ਬਿਤਾਵਨ ਤਿਹਠਾਂ ਕੀਨਿ।ਭੋਰ 

ਭੂਰ ਤੇ" ਬਜੇ ਨਗਾਰੇ । ਸੁਨਿ ਸਭਿ ਜ਼ੀਨ ਤੁਰੈਗਨ ਡਾਰੇ'॥੬੧॥ਆ
ਘ 

ਚਢਿਨ ਕੀ ਤਾਰੀ ਕੀਨਿ।ਚਲਨੋ ਪ੍ਰਸੈਗ ਤਬਹਿ ਖੱਤ੍ਰੀਨ//ਇਸ ਪੁਰਿ ਕੈ 

੧ਪਿਅਰਿਆੰ ਨਾਲ । “ਦੁੱਖ । “ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਸਿਰ ਲੱਗਿਆਂ ਹੀ ਸਮਝ
 %ਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਹੀਦੇ 

ਹਨ (%) ਜਾਤਿ ਦੇ। “ਅਬਵਾ ਇਥੋਂ ਟਲ ਜਾਈਏ 
। “ਫੇਰਾ; ਫਿਕਾਉ ।”ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆਂ 

“ਸਵੇਰੇ ਵਿਗਾੜ ਹੈ ਜਾਏਗਾ । “ਗਾਵ ਪਸ਼ਚਮ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੜਾ ਉਪੱਦ੍ਵ ਹੈ ਪਿਆਂ ਹੈ। €(ਹੇ 

ਬੀਰਬਲ ਤੇਥੋਂ ਐਂ ਗੇ ਜੇਹੜ ਇਧਰ ਦਾਂ) ਢਲ (ਸ
ੀ); ਉਸ ਦਾ ਤੇਗ ਲੁੱਟ ਕੁਫ ਲਿਐ ਹੈ 

(ਵੈਰੀ ਨੇ) । “”ਫੰਤੇ ਕਰੋ । "ਬਹੁਤ ਸਵੇਰ ਸਾਰ ਤੋਂ । ੧੩ਹੜਿਆਂ ਪਰ ਕਾਲੀਆਂ ਪਾਈਆ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੪੯੭) ਰਾਸਿ ੧ । % ੪੧, 

ਨਹਿ ਚਲਿ ਕਰਿ ਆਏ । ਨਹੀਂ ਰਜਤਪਣ ਕਿਨ ਹੁੰ ਪਠਾਏ ॥੬੨॥ ਕਿਸ 
ਅਲੈਬ ਹੈਕਾਰ ਕਰੇਤੇਬਡੋਂ ਆਪ ਤੇ ਕਿਸਹਿ ਲਖੰਤੇ"ਉਜਿਸ ਤੇ ਤ੍ਰਾਸਨ 
ਧਰਹਿੰ ਤੁਮਾਰੋ।ਕਹੈਂਕਿ-ਹਮ ਤੇ ਲੋਹ ਅਹਾਰੋ-॥੬੩॥ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਕਹੜੋ 
ਬੀਰਬਲ ਤਬੈ।ਭਈ ਸ਼ੀਘ ਚਾਲੇ ਚਢਿ ਅਬੈਹਟਿ ਕੈ ਆਵੇਂ ਜਬਿ ਇਸ 
ਪੁਰਿ ਕੋਕਰਹਿੰ ਬਿਲੋਕਨ ਤਬਿ ਹਮ ਗੁਰ ਕੋ ॥੬੪॥ ਅਥਿ ਤੇ ਦਸ ਗੂਨਾ 
ਧਨ ਲੇਹਿਅਪਰ ਸਜਾਇ ਕਛੁ ਇਨ ਦੋਹਿਨਹਿੰ ਰਾਖੀਮੇਰੀ ਬਡਿਆਈ। 
ਮਿਲੇ ਨ ਦਯੋ ਦਰਬ ਸਮੁਦਾਈ? ॥ ੬੫ ॥ ਇਮਿ ਇਕ ਨਰ ਸੋਂ ਭਾਖਿ 
ਪਠਾਯੋ।ਆਪ ਅਰੂਵਜੋ ਪੰਥ ਸਿਧਾਯੋ।ਸ਼ੀਘ ਕਰਤਿ ਹੀ ਲਸ਼ਕਰ ਚਾਲ 
ਦੂਰ ਬਿਸਾਲ ਸਿਵਰ ਕੌ ਘਾਠਨ॥੬੮॥ਸੋ ਨਰ ਚਲਿ ਕਰਿ ਗੁਰ ਵਿਗ ਆਯੋ। 
ਕਹਜੋ ਬੀਰਬਲ ਕੇਰ ਸੁਨਾਯੋ। “ਤਮ ਪਰ ਹੌਯੋ ਕੋਧ ਘਨੇਰੇ ।-ਦੇਉ' 
ਸਜਾਇ ਆਇ ਜਿਸ ਬੇਰੇ॥੬੭॥ਕੜੋਂ ਨਹਿ ਚਾਹਯੋ ਅਪਨ ਭਲੋਰ॥ਮਿਲੋ 
ਕਯੋਂ ਨ ਦੇ ਦਰਬ ਬਡੇਰਲੈਂ-ਹਟਿ ਆਵਹਿ ਬਹੁ ਦੇਇ ਬਿਖਾਦਾ।ਕਰਹਿ 
ਕੈਦ,ਧਨ ਲੇ ਬਹੁ ਬਾਦਾਂ?॥੬੬॥ ਬੋਲੋ ਅਮਰ ਗੁਰੂ ਸੁਨਿ ਸੋਇ/ਇਹਾਂ/ 
ਨ ਆਵਨ ਇਸਕੌ ਹੋਇ। ਬਰਵ ਸੈਗ ਤਿਹ ਠਾਂ ਗਰ _ਜਾਇ'; । ਹੈਕਾਰੀ 
ਨਹਿ ਜੀਵਨ ਪਾਇ॥੬੯॥ਚਿਤਵਹਿ ਬੁਰਾ ਗੁਰੁ ਘਰ ਸੈਗ/ਕਿਮ ਠਹਿਰਹਿ 
ਡੂਰਨ ਹੁਇ ਭੌਗ।ਇਮਕਹਿ ਤੂਸ਼ਨ ਭਏ ਗੁਸਾਈ'ਗਜੋ ਬਿੱਪ ਤੁਰਕਨ 
ਪਰ ਧਾਈ॥੭੦॥ਇਕ ਦੁਇ ਜੈਗ ਅਖਾੜੇ ਭਏ।ਬਰਫ ਗਿਰਨ ਮਹਿੰਸਭਿ 
ਧਸਿ ਗਏ।ਨਾਕ ਸੀਤ ਤੇ ਠਰ ਗਿਰ ਪਰਯੋਦੁੰਦਭਿ ਤਬੈ ਬਜਾਵਨ ਕਰਯੋ 
॥ ੭੧॥ ਭਈ ਬਰਵ ਨਭ” ਬਰਖਾ ਘਨੀ । ਦਬਜੋ ਬੀਰਬਲ ਜੁਤਿ ਸਭਿ 
ਅਨੀਉਗੁਰ ਕੋ ਬਾਕ ਸਦਾ ਸੁਫਲਾਵੈ।ਨਹੀਂ' ਸੁਰਾਸੁਰ ਕੋ ਉਲਟਾਵੈ॥੭੨॥ 

(ਹੋਰ) ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ? “ਜਿਸ ਦੀ (ਸ਼ਹਿ ਕਰਕੇ) ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਭਰਦੇ ਨਹੀਂ । ₹ਕਹਿ 
ਭੇਜਿਆ (ਗੋਇੰਦਵਾਲ) । "ਬਗੜ ਕਰਕੇ । “ਗਲ ਜਾਏਗ' । $ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਬਰਫ ਵਿਚ । 
2ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ । ਵਂਪਾ:-ਪਨੇਰਾ । 1ਪਾ:-ਬਹੁਰ । 

੨ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਕ ਸਰਾਪ ਨਹੀਂ` ਹਨ । ਏਹ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਵ ਦੇ ਵਾਕ ਹਨ । 
ਬੀਰਝਲ ਏਥੇ ਅਵੱਗਜਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤਰਾਵਾ ਦੇ ਗਿਆ ਜਿਸ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਬਰਾਉਣ ਤੇ 
ਆਪ ਨੇ ਭਵਿੱਖਤ ਵਾਚ ਲਈ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਆਕੇ ਕੀਹ ਦੁਖ ਦੇਣਾ ਹੈ, 
ਇਸ ਦਾ ਅੰਤ ਤਾਂ ਓਥੇ ਹੀ ਬਿਦਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਰੀਮ ਵਾਚਣਾ ਹੈ । “ਹਰ ਕੇ ਦਰ ਵਰਤਿਆ 
ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਹੈ | ਇੰਚ ਪੂਸਿਗ ਮਹਿੰਮਾ ਪੁਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ । 

ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਟੂਕ ਦੇਖੋ ਅਗਨ ਪੰਨੇ ਹਨ 'ਖ$= _ 



__ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੪੮ ) ਰਾਸਿ ੧। ਗਊ ੬੨, 

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗਿੰਥੇ ਪ੍ਰਿਥਮ ਰਾਂਸੇ “ਬੀਰਬਲ ਪੂਸੰਗ” ਬਰਨ£ ਨਾਮ ਏਕ 

ਚੱਤ੍ਰਾਰਿੰਸਤੀ ਅਸੂ ॥ ੪੧ ॥ 
੪੨. [ਇਕ ਮਾਈ ਦਾ ਪੁੱਤੁ ਜਿਵਾਉਣਾ, ਤੇਈਆ ਤਾਪ ਦਾ ਪ੍ਰਸੈਰ] 

ਢੋਹਰਾ॥ ਇਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਸਾਂ ਮਹਿ ਸਿਹਜਾ ਪਰ ਸੁਪਤਾਇ'। ਕੂਕ 

ਪੁਕਾਰੀ ਨਾਰਿ ਇਕ ਸਗਰੀ ਪੁਰੀ ਸੁਨਾਇ ॥ ੧॥ ਚੌਪਈ ॥ ਗੁਰ ਕੇ ਖੁਲੋ 

ਸੁਨਤਿ ਹੀ ਨੈਨ । ਬੋਲੋ ਦਾਸ ਸੈਗ ਸੁਖ ਦੈਨ । “ਕੌਨ ਅਚਾਨਕ ਕੀਨ 

ਪੁਕਾਰੀਨਕਿਸ ਤੇ ਦੁਖ ਪਾਯੋ ਇਸ ਨਾਰੀ??॥੨॥ ਸੁਨਿ ਬੱਲੂ ਨੇ ਤਬਹਿ 

ਬਤਾਈ । <ਪੁੱਤ ਪੁੱਤ੍-ਕਹਿ ਕੌ ਬਿਲਲਾਈ। ਕਹਾਂ ਭਯੋ ਕੁਛ ਜਾਇਨ 

ਜਾਨਾ/ਨੈਦਨ ਦੁਖੀ ਕਿ ਹਤਿ ਭਾ ਪ੍ਰਾਨਾ॥੩॥ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਜੋ “ਜਾਇ ਸਧ 

ਆਨਹ। ਭਈ ਦੁਖੀ ਕਿਮਿ ਹਮਹਿੰ ਬਖਾਨਹਮਸੁਨਿ ਆਇਸੁ ਬੱਲਹ ਚਲਿ 

ਗਯੋ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਪੁੱਤ੍ ਤਿਹ ਦੇਖਤਿ ਭਯੋ॥੪॥ਸਭਿ ਬਿਧਿ ਬੂਝਿ ਗੁਰੂ ਢਿਗ 

ਕਹਜੋ । “ਤ੍ਰਿਯ ਬਿਧਵਾ ਕੇ ਇਕ ਸੁਤ ਰਹਜੋ। ਤੇਈਆਂ ਤਾਪ ਖੇਦ ਤਿਸੁ 

ਦੈਕੈਕਰਯੋ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬਹੁ ਨਿਰਬਲ ਕੈਕੈ” ॥੫॥ ਸੁਨਿ ਗੁਰ ਕਹੋ ਪ੍ਰਾਤਿ 

ਜਬਿ ਹੋਇ। ਮਰਯੋ ਪੁੱਤ ਤਿਸ ਜੀਵਨ ਹੋਇਅਥਿ ਕਹਿ ਦੇਹੁ ਨ ਕਰਹਿ 

_ਬ੍ਰਿਲਾਪ। ਬੈਧਹਿ ਕੈਦ ਜਿ ਤੇਈਆ ਤਾਪ ॥ ੬॥ ਸਨਿ ਬੱਲ ਨੇ ਜਾਇ 

ਹਟਾਈ । ਭਈ ਭੋਰ ਸੁਤ ਮ੍ਰਿਤ ਲੈ ਆਈ। ਉਠਿ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਹ ਚਰਨ 

ਲਗਾਯੋ। ਤਰਨ ਬਾਲਕ ਤਖੇਹਿ ਜਿਵਾਯੋ ॥੭॥ ਪੁਨ ਗੁਰ ਤੇਈਆਂ ਤਾਪ 

ਹਕਾਰਯੋ । ਤਿਸਕੋ ਬਾਲਕ ਸਮ ਤਨ ਧਾਰਜੋ । ਚਰਨ ਡਾਰ ਕਰਿ 

ਦੀਨ । ਗਰ ਮਹਿ ਤੌਕ ਪਾਇਬੋ ਕੀਨ ॥ ੮॥ ਜੂਗ ਹਾਥਨ ਮਹਿੰ ਡਾਰਿ 

ਹਬੋਰੀਲੋਹ ਪਿੰਜਰੇ ਮਹਿ ਤਿਸ ਠੌਰੀ । ਪਾਇ ਬੀਚ ਨਿਜ ਪੌਰ ਟਿਕਾਯੋ। 

ਕਹਜੋ ਗੁਰੂਇਨ ਤ੍ਰਾਸ ਨ ਪਾਯੋ॥੯॥ ਆਨਿ ਅਵੱਗੜਾ ਪੁਰਿ ਮਹਿੰ ਕੀਨਿ। 

ਬਿਧਵਾ ਕੌ ਬਾਲਕ ਹਤਿ ਦੀਨ/ਹਮਰੋਕਰਿਓ ਪ੍ਰਣ ਨਹਿੰ ਜਾਨਗੋਮਾਤਹਿੰ 

ਪਿਤਹਿੰ ਪਿਖਤਿਸੁਤ ਹਾਨਯੋ ॥੧੦॥ ਦੇਕ ਰੋਗ ਕੋ ਹੋਇ ਸਜ਼ਾਇ । ਪੁਨ 

੧ਸੂੱਤ(੧ਇਕ ਪੁੱਤ ਹੈ ਸੀ/ਇਸ ਨੇ (ਸਾਡਾ) ਡਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਅ। “ਮਾਤ ਪਿਤਾਂ ਦੇ ਦੇਖਦਿਆਂ । 
"ਗ੍ਭਪਿਛਲੋ ਪੰਨੇ ਦੇ ॥ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਟੁ੦੧- 

ਨ੍ੰਬੀਰਬਲ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫ਼ੇਜ ਤੇ ਜ਼ੈਨਖਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਬਿਲੰਦਿ
ਜ਼ਈੀ ਤੇ ਕਰਾਹ ਰੁਗਾਹ 

ਆਦਿ ਦਰਿਆੰ ਵਿਚ,ਜੇ ਗ਼ਾਲਬਨ ਸ੍ਹਾਤ ਦੇ ਪਹੜਾਂ ਵਿਚ
 ਹਨ, ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ; ਕੋਈ ਨਹੀਂ 

ਸੀ ਬਚਿਆ। ਅੱਬੂਲ ਵਜ਼ਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ੫੦੦ ਜੁਵਾਨ ਮੋਏ, ਪਰ ਖ਼ਾਫੀਖਾਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ 

ਕਿ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਚਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਪੈਦਲ ਤੇ ਸਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਨਾਂ ਬਚਿਂਆਂ। __ 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਂਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੪੯੯ ) ਰਾਸਿ ੧। ਅੰਸੂ ੪੨, 
ਹਮਰੇ ਪੁਰਿ ਕੋਇ ਨ ਆਇ। ਰਹੈ ਪਿੰਜਰੇ ਮਹਿੰ ਇਹੁ ਪਰਨੋਗਂਇੰਦਵਾਲ 
ਨਿਡਰ ਹੁਇ ਬਰਯੋ” ॥ ੧੧॥ ਇਮਿ ਕਹਿ ਅਪਨੇ ਪੌਰ ਰਖਾਯੋ। ਕੇਤਿਕ ਮਾਸਨ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਯੋਗੁਰ ਬਚ ਸੈਗਲ ਸੈਗ ਰਹਜੋ ਹੈ।ਛੁਧਤਿ ਅਧਿਕ ਨ 
ਅਹਾਰ ਲਹਜੋ ਹੈ॥੧੨॥ਦੁਰਬਲ ਅੰਗ ਹੋਇ ਬਹ ਗਯੋ । ਗੁਰ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਬੈਦਤਿ ਭਯੋ।-ਕੋ ਆਵਹਿ ਐਸੋ ਉਪਕਾਰੀ।ਮੋਹਿ ਮੁਚਾਵਹਿਕਰੁਨਾਧਾਰੀ- ॥੧੩॥ਨਿਕਣ ਕਦੀਮੀ"ਸੇਵਕ ਜੋਂਇਲਖਹਿ ਦੁਖਦ ਹਿਤਕਹੈਂ ਨ ਸੋਇ% 
ਡੱਲੇ ਗ੍ਰਾਮ ਬਿਥੇ ਸਿਖ ਜੇਈ । ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹਿਤ ਆਏ ਸੇਈ ॥ ੧੪॥ 
ਅਰਪਿ ਅਕੌਰ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਖ ਕਮਲ ਨਿਹਾਰ॥ਕਰਿ 
ਕਰਿ ਬੈਦਨ ਬੈਠਿ ਨਜੀਕਾ। ਬੋਲੇ ਗੁਰੂ ਗਿਰਾ ਰਮਣੀਕਾ॥੧੫॥ “ਕੁਸ਼ਲ 
ਅਨੰਦ ਸਭਿਨਿ ਮਹੁੰ ਅਹੇ । ਮਿਲਿ ਸੰਭਿ ਸੈਗਤਿ ਕੋ ਰਸ ਲਹੇ“ ॥ ਡੱਲੇ 
ਮਹਿ ਸਿਖ ਸੇਵਕ ਮੇਰੇਪਾਰੋ ਲਾਲੋਆਦਿ ਬਡੇਰੇ॥੧੬।ਨਿਤਿ ਪ੍ਰਤਿ ਮੋਕਹੁ 
ਅਤਿਸ਼ੇ ਪਜਾਰੇ।ਜਿਨ ਮਿਲਿਬੋਂਨਰ ਔਰ ਉਧਾਰੇ। ਸੁਨਿ ਲਾਲੋਂ ਕਰ ਜੋਰਿ ਬਖਾਨ। 'ਬਖਸ਼ਹੁ ਅਪਨੀ ਸੈਗਤਿ ਜਾਨੀ” ॥੧੭॥ ਜੋ ਕਿਛੁ ਅਹੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੁਮਾਰਾ। ਹਮ ਸਮ ਬਪੁਰੇ ਕਹਾਂ ਬਿਚਾਰਾ।ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਬਚ ਸੁਠਿ ਅਰੁ ਕਹਿਕੇ। ਇਕ ਦੁਇ ਦਿਵਸੁ ਥਿਤਾਏ ਰਹਿਕੈ ॥ ੧੮ ॥ ਆਵਤਿ ਜਾਤਿ 

ਹੇਰਾ । ਬਾਲਕ ਦੁਰਬਲ ਬੀਚ ਬਡੇਰਾ। ਦੇਖਿ ਘਨੀ ਕਰੁਨਾ ਮਨ 
ਆਈ।ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਢਿਗ ਜਾਇ ਸੁਨਾਈ ॥੧੯॥ “ਮਹਾਂਰਾਜ ਇਸ ਕਰਹ ਖਲਾਸੀ । ਦੁਰਬਲ ਅਧਿਕ ਲਹੇ ਦੁਖਰਾਸੀ੯ । ਭਯੋ ਦੀਨ ਕਰ ਜੋਰਿ 
ਦਿਖਾਵੇ"। ਛੁਟਿਬੇ ਕਾਰਨ ਬਿਨੋ ਸੁਨਾਵੈ'॥੨੦॥ ਤਬਿ ਸ਼ੀ ਅਮਰ ਕਹੜੋ 
“ਛਟਵਾਉ।ਸੈਗ ਆਪਨੇ ਲੇ ਕਰਿ ਜਾਉ।ਹਮਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਹੁਰ ਨਹਿੰ ਆਵੇ। 
ਮਿਲੀ ਸਜਾਇ ਬਿਰਯੋ ਪਛੁਤਾਵੈ"?॥ ੨੧॥ ਇਮ ਆਗਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ 
ਲੀਨਿ । ਆਇ ਖਲਾਸੀ ਤਤਛਿਨ ਕੀਨ ।ਗੁਰ ਤੇ ਬਿਦਾ ਹੋਇ ਸਭਿ 
ਚਾਲੇ" । ਤਿਸ ਬਾਲਿਕ ਕੋ ਲੀਨਸਿ ਨਾਲੇ ॥ ੨੨॥ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਤਿਕ ਕੋਸ 
“ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ (ਠੂਪੀ) ਜੈਜੀਰ ਨਾਲ ਬੈਨ੍ਹਿਆਂ ਰਹਿਆ । ̀ਛੁਡਾਵੇ । “ਪੁਰਾਣੇ । $ਦੁਖ 
ਦੇਵ ਜਾਣਕੇ ਉਸ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ( ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ) ਨਹੀ' ਕਹਿੰਦੇ । “ਅਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। 
ਓਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਾਲ । “ਜਾਣਕੇ । ਦਵਿਚਾਰੇ ਦਾਸ ਕੀ ਹਾਂ । “ਬਹੁਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ (ਹੈ ਤੇ) ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ । ਹੱਥ ਜੋੜਕੇ ਦੱਜਦ ਹੈ। '"ਬੇਠਿਆਂ ਪਛੁਤਾਂਵਦਾ ਹੈ । "ਸਾਰੇ (ਡੱਲੇ ਵਾਸੀ ਸਿਖ) ਚਾਲੇ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਂਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੫੦੦) ਰੱਸੇ ੧ । ਅੰਸੂ ੪੨. 

ਜਥਿ ਜਾਇ। ਤੇਈਆਂ ਤਾਪ ਛੁਧਿਤ ਬਿਕੁਲਾਇ। ਲਾਲੋ ਸੈਗ ਕਹਯੋ 

ਕਰ ਜੋਰਿ। ਬਹੁ ਚਲਿਬੇ ਕੋ ਨਹਿੰ ਮਮ ਜੋਰ” ॥੨੩॥ਤੂਖ ਅਧਿ
ਕ ਲਾਗੀ 

ਤਨ ਮੇਰੇ। ਬਿਨ ਅਹਾਰ ਦਿਨ ਬਿਤੇ ਘਨੇਰੇ । ਵਿਹੁ ਆਗਰਾ ਮੈਂ ਅਬਿ 

ਤਿ੍ਪਤਾਵੇਂ । ਪੁਨ ਤੂੂਰਨ ਤੁਮ ਸਾਥ ਸਿਧਾਵੇਂ”॥ ੨੪ ॥ ਸ
ੁਨਿ ਲਾਲੋ ਕਰਿ 

ਦਯਾ ਉਚਾਰੀ/ਆਗੇ ਚਲਿ ਹੈਂ ਗ੍ਰਾਮ ਮਝਾਰੀ । ਪਹਿਤ'ਚੂਨ" ਲੇ ਬਹੁਤ 

ਪਕਾਵੈਂ। ਨੀਕੀ ਰੀਤਿ ਤੋਹਿ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈਂ ॥ ੨੫॥ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਕਛ ਨੌਰੇ 

ਜਾਨਿ% ਮਨ ਭਾਵਤ ਕੀਜੈ ਤਹਿ ਖਾਨ । ਪੁਨ ਤੁਝ ਕੋ
 ਲੈ ਸੈਗ ਸਿਧਾਰੈਂ 

ਸਨੇਸਨੇ ਚਲਿ;ਨਾਂਹਿ ਨ ਹਾਰੈਂ॥੨੬॥ਸੁਨਿ ਬਾਲਕ ਤਬ
ਿ ਬਾਕ ਬਖਾਨਾ। 

੪ਮਮ ਅਹਾਰ ਅਬਿ ਹੈ ਇਸ ਥਾਨਾ। ਤੁਮ ਆਗਜਾ ਬਿਨ ਸਕੋ ਨ ਖਾਇ। 

ਕਹਹੁ ਤੁਰਤ ਹੀ ਹ੍ਰੇ ੜ੍ਰਿਪਤਾਇ”' ॥੨੭॥ ਸਹਜ ਸੁਭਾਇਕ ਲਾਲੋ ਕਹਜੋ । 

ਓੜ੍ਰਿਪਤਾਵਹੁ ਅਹਾਰ ਜਹਿੰ ਲਹਜੋ । ਘਰੀ ਮਾਤ ਹਮ ਠਹਿਰਨਿ ਕਰੋਂ ।
 

ਪੁਨ ਹਮ ਚਲੈਂ ਤੋਹਿ ਸੈਗ ਧਰੈ! ॥੨੮॥ ਤਹਿ 
ਧੋਬੀ ਇਕ ਬਸਤ੍ਰ ਪੱਖਾਂ” . 

ਰਹਿਜਲ ਨਿਚੋਰ ਸ਼ੁਸ਼ਕਨਿ ਕੌ ਭਾਰਹਿਜਬਿ ਲਾਲੋ ਤੇ ਆਗਜਾਂ ਲੀਨਿ। 

ਝਤਫਿਨ ਚਢਿਬੋ ਤਿਸ ਤਨ ਕੀਨਿ॥੨੯॥ਭਯੋ ਕੈਪ ਧੋਬੀ ਗਿਰ ਪਰਜੋ । 

ਸਰਬ ਸਰੀਰ ਪੀਰਬੋ” ਕਰ੍ਮੋ । ਰੁਧਿਰ ਨਿਚੋਰ ਲੀਨਿ ਤਬਿ ਐ
ਸੇ। ਬਸਤੁ 

ਨਿਚੋਰਤਿ ਜਲ ਕੋ ਜੈਸੇ ॥ ੩੦ ॥ ਤਹਿ ਘਟ ਫੌਰਿ ਠੀਕਰਾ ਭਰਜੋ। ਲਾਲੋ 

ਨਿਕਟ ਲਯਾਇਬੋ ਕਰਜੋ । ਲਗਯੋ ਦਿਖਾਵਨ “ਲੇਹੁ ਨਿਹਾਰ । ਇਸ 

ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੌ ਮੋਰਿ ਅਹਾਰ॥੩੧॥ਚਿਧੈਕਾਲ ਤੇ ਛੁਧਤਿ ਬਿਸਾਲ।ਪਾਨ ਕਰੌ 

ਤਿਰਪਤੋਂ ਇਸ ਕਾਲ।ੜ੍ਰਿਪਾ ਆਪਕੀ ਮੋਹਿ ਬਚਾਯੋ।ਬਡ ਬੈਧਨ ਤੇ ਖੋਲਿ
ੱ 

ਮੁਚਾਯ“॥੩੨॥ਸੁਨਿ ਅਰ ਪਿਖਿ ਲਾਲੋ ਉਰ ਤ੍ਾਸ਼-ਗਹਜੋ ਪਿੰਜਰੇ ਬਿਖੇ 

ਨਿਕਾਸਾਂ। ਬਡੀ ਬਲਾਇ ਨ ਮੈਂ ਕ੍ਛ ਜਾਨਾਂ । ਸੈਗ ਕਰ ਕਰਮਾਂ ਅਬਿ 

ਖਨਾ-॥ ੩੩॥ ਕਹਨਿ ਲਗਜੋ £ਰਲਿ ਹਫਿ ਗੁਰਪੋਰੈਂ"।ਮੈਂ ਨ ਲਿਜ
ਾਵੇਂ 

ਅਪਨੀ ਠੌਰ]। ਜੀਵਨ” ਕੌ ਦੁਖਦਾਯਕ ਪਾਪੀ । ਬਯਾਕੁਲ ਕਰਹਿ ਮਹਾਂ 

ਮੈਤਾਪੀ ॥ ੩੪॥ ਗੁਰ ਰਾਖਹਿੰਗੇ ਕੈਦ ਮੜਾਂਰੀ । ਕਹਾਂ ਰੁਧਰ ਕੋ ਪਾਇ 

੧ਭਕਤ। “ਦਾਲ । “ਆਣਾ। 'ਨੈੜੇ ਜਾਣ (ਕਿ ਪਿੰਡ ਹੈ)। “ਹੈਲੀ ਹੈਲੀ ਟੁਰ; ਥੱਗੇਂਗਾ 

ਨਹੀਂ । $ਭੈਨੂੰ ਨਾਲ ਕਰਕੇ । “ਦੁਖੀ,ਪੀਜਿਤ । 'ਛੁਭਾਇ'ਮਂ । ੯ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਿੰਜਰੇ 

ਵਿਚੋਂ (ਮੇਂ) ਕਢਾਇਆ । “ਭਿਆਨਕ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅੰਦਾ ਹੈ । ੧੧ਗੁਰੂ ਜੀ 

ਟੇ ਵਰਵਾਜੇ । "'ਜੀਥਾਂ ਨੂੰ । #ਪ= ਬੋਲਿ ! ।ਪਾ-ਓਰ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਂਪ ਸ਼ੂਰਜ । ( ੧੫੦੧ ) ਗਸਿ ੧ । ਅੰਜੂ ੪੩, 

ਅਹਾਰੀ।ਸੁਠਿ ਤੇਈਆ ਚਿਤ ਅਤਿਸ਼ੈਤ੍ਰਾਸਾ।ਨਹਿੰ ਲੋ ਜਾਹੁ ਅਬਹਿ ਗੁਰ 
ਪਾਸਾ ॥੩੫॥ ਮੈਂ ਤੁਮਰੇ ਬਾਕਨ ਅਨੁਸਾਰੀ । ਜਿਮਿ ਉਚਰਹੁ ਸੋ ਕਰਿਹੋਂ' 
ਕਾਰੀ।ਅਬਿ ਤੇ ਆਗੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰਸੈਗਜਿਸ ਬਿਧਿ ਹੋਯੋ ਹਮ ਤੁਮ ਸੈਰ॥੩੬॥ 
_ਕਹੈ ਕਥਾ ਕੋ ਸੁਨਹਿ ਸੁਨਾਵੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਮਰ ਨਾਮ ਕੋ ਧਯਾਵੈ। ਤਹਾਂ ਨ 
ਮੈਂ ਦੁਖ ਦੇਹੁ ਬਿਸਾਲਾ । ਸੁਨਿ ਪ੍ਰਸੈਗ ਗਮਨੌ' ਤਤਕਾਲਾ॥੩੭॥ ਕਰਨਾ 
ਕਰਹੁ ਛੌਰ ਅਥਿ ਜਾਵਹੁ । ਨਿਜ ਉਪਕਾਰ ਕਰਯੋ ਨ ਮਿਟਾਵਹ” । ਬਿਨੈ 
ਸੁਨੀ ਲਾਲੋ ਤਜਿ ਗਯੋਗੁਰੂਕੈ ਦ ਤੇ ਛੂਟਤਿ ਭਯ॥੩੮॥ਬਹੁਰ ਨ ਗੋਇੰਦ- 
ਵਾਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਾ । ਸੁਨੋ ਨਾਮ ਡਰ ਧਾਰਿ ਵਿਸ਼ੋਸ਼ਾਂ । ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਭਿ ਰੋਗ 
ਭਡਰਾਏਗਰ ਪੁਰਿ ਬਿਖੋ ਨ ਵੇਰੋ ਪਾਏ'ਂ॥੩੯॥ਇਤਿ ਸ੍ਰੀਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜਗ੍ਰਿੰਥੇ 
ਪੂਬਮ ਰਾਂੇ “ਤੇਈਆ ੩੫1 ਕੋ” ਪੂਮੰਗ ਬਰਨਨ ਨਾਮ ਦੋਵਿ ਚੱਕ੍ਹਾਰਿੰਸਤੀ ਅੰਸੂ ॥ ੪੨ ॥ 

੪੩. [ਮੇਲੇ ਦੀ ਰੀਤਿ ਤੋਰਨੀ,ੱੜ੍ਰੀਆਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁਕਾਰ ਕਰਨੀ] । 
ਵੋਹਰਾ॥ਇਕ ਦਿਨ ਪਾਰੋ ਨੋ ਕਰੀ ਗੁਰ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ। ਪ੍ਰਿਥਕ ਪ੍ਰਿਥ੍ਕ_ 
ਸਿਖ ਸੈਗਤਾਂ ਆਵਤਿ ਹੈ' ਤੁਮ ਪਾਸ॥੧॥ਚੌਪਈ॥ਨਹੀਂ ਪਰਸਪਰਮਿਲਿਬੋ 
ਹੋਇ।ਭਾਉ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹਿ ਧਾਰਹਿ ਕੋਇ। ਕਿਹ ਕੀ ਕਿਹ ਸੋਂ ਹਰ ਨ ਚਿਨਾਰੀ । 
ਦਚਸ ਜਾਇ ਘਰ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ॥੨॥ ਆਪਸ ਮਹਿੰ ਜਥਿ ਪ੍ਰਾਂਪਤਿ ਮੇਲਾ । 
ਭਾਉ ਭਗਤਿ ਬਹੁ ਵਧਹਿ ਸੁਹੇਲਾ”। ਕਰਿਬੇ ਉਚਿਤ ਹੋਇ ਅਸ ਬਾਤੀ । 

੧( ਕਸੇ ਰੋਗ ਨੇ) ਵੇਰਾ ਨਾ ਪਾਇਆ । “ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ₹ਸੁਖਦਾਈ । 

ਆਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਗਰੀ 
ਨੂੰ ਅਰੋਗ ਰੱਖਿਆ । 1ਕੋਈ ਰੋਗਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਖਿਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਗਾੜ 
ਤੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਥਾਵਾਂ ਝੂਆਂ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਬਹੁਤੇ ਰੋਗ ਅਤਿ ਨਿੱਕੇ ਜੀਉਂਦੇ ਕਿਰਮਾਂ ਤੋਂ 
ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਕੀਹ ਜਾਣੀਏ ਕਦੇ ਰੋਂਗਾੰ ਦੇ ਕਾਰਣ ਨੀਵੀ' ਦਰਜੇ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਦੁਨੀਆਂ 
ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਅਜ ਕਲ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਲੱਭ ਪੈਣ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂ ਰਹੀ ਹੈ 
ਕਿ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਲਦੀ 
ਤੈ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ, ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਗ ਦੇ ਕਾਰਣਾਂ ਵਿਚ ਬੀ ਕੋਈ ਜਿਰਮਾਂ ਵਾਂਡੂ ਇਸ ਤੋਂ ਬੀ ਸੂਖਮ 
ਕੋਈ ਚੋਰ ਗੱਠ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸੈਭਵ ਹੈ । ਪੁਰਾਤਨ ਹਿੰਦੀ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ`ਤਪੁੱਸ੍ਹੀ 
ਲੋਕ ਇਹ ਗਲ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਕਿ ਫਗਂ ਦੇ ਕਾਰਤ ਨੀਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਾ 
ਵੜਕਤੀਆਂ ਬੀ ਹਨ। 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੫੦੨) ਰਾਸਿ ੧ 1 ਅੰਸੂ ਬੜ . 

ਆਵਹਿ ਸੈਗਤਿ ਉਰ ਹਰਖਾਤੀ॥੩॥ ਏਕ ਦਿਵਸ ਮਹਿ ਮੇਲੋ ਹੋਇ। ਬਹ 

ਦੇਸ਼ਨਿ ਪੰਰ ਸੈਗਤਿ ਜੋਇ।ਰਾਵਰ ਕੀ ਰਜਾਇ ਬਨਿ ਜੈ ਹੈਦੁਰਿ ਦੂਰਿਕੇ 

ਸਿੱਖ ਮਿਲੈ ਹੈਂ॥੪॥ਸੁਨਿ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰ ਸੁ । ਕਏ ਪਰਸਨ । ਕਹਯੋ ਬਾਕ ਪਾਰੋ 

ਤੁਮ ਖਨ। ਪਰਉਪਕਾਰ ਬਿਚਾਰਨ ਕਹੈਂ । ਸਿੱਖ ਅਨੇਕ ਮਿਲੰਹੈ ਨਿਸ- 

ਤਰੈਂ॥੫॥ਜੋ ਤੁਮ । ਚਿਤਵੀ ਮਮ ਚਿਤ ਸੋਏ।ਸਗਰੇ ਆਵਹਿ ਦਿਵਸਬਸੋਏ" 

। ਸਭਿ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਲਿਖਹੁ ਪਠਾਵਹੁ । ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਇਕਠੇ ਆਵਹੁ? 

॥੬॥ਤਬਿ ਪਾਰੋ ਨੇ ਲਿਖਿ ਪਰਵਾਨੇ।ਪਠੇ ਪੁਰਨਿ ਜਹਿੰ ਜਹਿ ਸਿਖ ਜਾਠੋ। 

ਸੁਨਤਿ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਗੁਰਕੇਰਾਂ । ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਚਿਤਚਾਉ ਘਨੇਰਾ ॥੭॥ ਰਹੇ 

ਉਡੀਕਤਿ ਪੁਨ ਸਭਿ ਕੋਏ।ਪਹੁੰਚਹਿ ਗੁਰਦਿਰ। ਦਿਵਸ ਬਸੋਏ।ਵਿਨਪ੍ਰਤਿ 
ਵਧਤਿਰਹਤਿ ਬਡਭਾਉ।ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਚੌਗੁਨ ਚਾਉ॥੮॥ਬੀਤੀਸਿਸੁਰ” 

ਬਸੈਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ। ਸੁਮਨ ਸੁ ਬਨ ਉਪਬਨਹਿ ਬਿਕਾਸਾੰ। ਬਹੁਤੀ ਉਸਨ” 

ਨ ਸੀਤਲਤਾਈ। ਚਲਨ ਪੰਥ ਕੋ ਹੈ ਸੁਖਦਾਈ॥੯॥ ਜਹੇ ਜਹਿਂ ਸਤਿਗੁਰ 

ਕੇ ਸਿਖ ਬ੍ਰਿੰਦੇ । ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਉਮਗੇ ਆਨੰਦੇ । ਬੰਧੇ ਟੋਲ ਸੈਗਤਾਂ ਆਈ। 

ਚਹੁ ਦਿਸ਼ ਤੇ ਵਸਤੁ ਗਨ ਲਯਾਈ ॥੧੦॥ ਆਨਿ ਸਭਿ।ਨ ਗੁਰੁ ਦਰਸ਼ਨ 

ਹੇਰ।ਮੇਲਾ ਮਿਲਿਕੈ ਭਯੋ-ਬਡੇਰ।ਜਬਾ ਚਕੋਰ ਹੋਇ ਸਮੁਦਾਯ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿ- 
ਗੁਰ ਨਿਸਪੜਿ“ ਛਰਸਾਯਾ ॥੧੧॥ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਬਿਸਾਲ ਸੁ ਭੀਗਦਰਸੈਂ 

ਵਾਰ ਨ ਪਾਵਹਿ ਤੀਰ£ । ਪਾਇਨ ਪਾਸ ਉਪਾਇਨ ਘਰ ਧਰਿ । ਆਵਹਿੰ 

"ਬਮੋਏ ਦ। ਆਮ ਅਰਥ ਵਿਸਾਖੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਬਾਈ (ਲਹਿੰਦੇ ਵਲ) ਇਹ ਪਦ 
ਬਰਸਾਤ ਲਈ ਵਰਤੀਂਦਾ ਹੈ । ਰਾਸ ੫ ਅੰਸੂ ੩੮ ਅੰਕ ੧੦; ਰਾਸਿ ੬ ਅੰਸੂ ੫੭ ਅੰਕ ੨੯ 

ਤੇ ਰਮੰਸ ੧੦ ਅੰਸੂ ਬ ਅੰਕ ੪ ਵਿਚ ਤੇ ਇਥੋ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦਸਦੀਆੰ ਹਨ ਕਿ 
ਭਾਈ ਮੈ੩ੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੰਕ ੨੭ ਵਿਚ ਜੋ 

ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਲੇ ਦੀ ਰੀਤ । ਟੋਰੀ ਤੇ ਪੂਗਟ ਕੀਤ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਸਦਾ ਹੋਵੇਂਗ, । ਤੇ ਜੋ 
ਮੋਲਾ ਹੁਣ ਸਦਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਡੱਕੀਏ ੩੧ ਮੇਲ! ਤੇ. ਜੌਗ ਗੋਇੰਦਵਾਲ 
ਹੁਣ ਤਕ ਬਰਸਾਤ ਵਿਚ ਅਰਥਾਤ ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੈਂਦੇ ਹਨ । ਚਾਹੇ ਇਸ ਨੂੰ 
ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਯਾਨੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੇਲਾ ਜਾਰੀ ,, ਜੱਗ ਹੁਣ,ਡਕ ਹੋਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਅੰਸੂ 
ਦੇ ਅੰਕ ੨੭ ਵਿਚ ਕਵੀ ਜੀ ਬੀ “ਹੁਇ ਅਬਿ ਲੀਤਿ” ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਝੱਥੋ 
ਵਸੋਏ ਦ। ਭਵ ੩੩੩ ਹੋਵੇਂ । “ਪਤ ਬੜ ਰੁੱਤ । “ਫੁਲ ਬਣਾਂ ਤੇ ਬਗੀਚਿਆਂ ਵਿਚ ਖਿਜੇ । 
ਗਰਮੀ । “ਚਦਰਮਾ । ਝਉਰਾਰ ਪਾਰ ਦਾ ਕੋਢਾ ਨਹੀ ਪਾਈਦਾ ਮੈਗਤ ਬਿਅੰਤ ਜੁੜੀ । 
(%) ਨਜੀਕ ਹੇਕੇ ਢਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੁਰਜ। __ (੧੫੦੩) ___ਰਾਸਿ੧। ਅੰਨ ੪੩, 

ਜਾਹਿ ਬੈਦਨਾ ਕਰਿ ਕਰਿ॥੧੨॥ਸਿਖ ਅਨੇਕ ਦੇਗ਼ ਕੋ ਲਾਰ।ਕਰਹਿੰ ਪਾਕ 
ਸਿਧ ਉਰ ਅਨਰਾਗੇਕੇਤਿਕ ਨੀਰ ਆਨਿਬੋ ਕਰਿਹੀਂ। ਸੈਗਤਿ ਕੋ ਸੇਵਹਿ 
ਹਿਤ ਧਰਿਹੀਂ॥੧੩॥ਮਹਾਂ ਕੁਲਾਹਲ ਮੇਲਾ ਹੋਵ।ਹਰਖਤਿ ਸੈਗਤਿ ਦੀਰਘ 
ਜੋਵਾਂ'। ਕਰਹਿ ਪਰਸਪਰ ਭਾਉ ਬਿਸਾਲਾ । ਉਚ਼ਰਹਿੰ ਮਿਲਿ ਗੁਰ ਕੋ ਜਸੁ 
ਜਾਲਾ॥੧੪॥ ਅਤਿ ਅਨੰਦ ਸੈਗਤਿ ਮਹਿੰ ਹੋਇਸਖਿ ਮੇਲੇ ਕੋ ਲਹਿ ਸਭਿ 
ਕੋਇ। ਕਿਤਿਕ ਸਮੋ ਬੀਤਯੋ ਜਬਿ 'ਜਾਨਜੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾਲ 
ਬੁਖਾਨਯੋ।੧੫॥“ਰਾਮਦਾਸ ਕੋ ਚਿਰ ਬਹ ਹੋਵ।ਕਹਾਂ ਗਯੋਹਮ ਨਿਕਟਿ ਨ 
ਜੋਵਾ।ਸੇਵਕ ਬੱਲ ਕਹਯੋ ਸੁਨਾਇ।“ਸੈਗਤਿ ਕੀ ਬਹੁ ਸੇਵ ਕਮਾਇ ॥੧੬॥ 
ਦੇਗ ਤਯਾਰ ਕਰਿ ਦੇਹਿ ਅਹਾਂ ਪੰਕਤਿਕੌ ਬਿਠਾਇ ਇਕ । ਸਾਰਸੀਤਲ 
ਜਲ ਕੋ ਭਰਿ ਕਰਿ ਲਯਾਵੈ। ੮ੜਿ ਬੂਝਿ ਸੈਗਤਿ ਕੋ ਪਜਾਵੈ ॥੧੭॥ ਛੁਧਾ 
ਪਿਪਾਸਾਂ ਸਭਿ ਕੀ ਹਹੈ । ਬਾਂਛਤ ਸਿੱਖਯਨਿ ਦੈਬੋਂ ਕਰੈ। ਕਰ ਮਹਿੰ ਗਹੈ 
ਬੀਜਨਾ ਫੇਗਬਾਯੂ ਕਰਤਿ ਉਸ਼ਨ ਬਹੁ ਹੇਰਿ।੧੮॥ਸਭਿ ਮੈਂਗਤਿ ਕੌ ਖੁਸ਼ੀ 
ਕਰੈਤ॥ਇਤ ਉਤ ਫਿਰਕੇ ਸੇਵ ਬਖੌਤਾਂ।ਚਹੇ ਜੁ ਦੇਹਿ ਅਹਾਰਕਿ ਪਾਨੀ। 
ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਠਾਨੀ ॥ ੧੯॥ ਯਾਂ ਤੇ ਨਹਿ ਆਵਨ ਤਿਸ ਕੇਰਾ। 
ਰਹਜੋ ਰੁਕਯੋ ਜਹਿੰ ਕਾਜ ਬੜੇਰਾ । ਸੁਨਿ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਅਮਰ ਪ੍ਰਸੈਨ। 
ਕਹਜੋ ਕਿ “ਰਾਮਦਾਸ ਹੈ ਪੈਨ ॥੨੦॥ ਜਿਨ ਮੈਂਗਤਿ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਹਮਰੇ 
ਹਿਤ ਇਮਿ ਪ੍ਰੀਤੀ ਧਰੀ । ਦੂਲਭ ਪਦਾਰਥ ਹੋਇ ਨ ਕੋਇ । ਨੇਂ ਨਿਧਿ 
ਸਿਧਿ ਪਾਏ ਹੈਂ ਸੋਇ॥੨੧॥ਸਿਖ ਮੇਰੇ ਸੇਵੇ ਅਨੁਰਾਗ॥ਅਪਰ ਨ ਇਸਤੇ ਕੋ 
ਬਡਿਭਾਗ । ਜਗ ਮਹਿ ਬੈਸ ਬਿਸਾਲ ਜ਼ ਇਸਕੋ। ਪੁਜਮਾਨ ਹੋਵਹਿ ਚਹੁੰ 
ਦਿਸ਼ ਕੋ ॥੨੨॥ ਜੋ ਨਰ ਮਮ ਸੈਂਗਤਿ ਕੌ ਸੇਵਹਿਹਲਤ ਪਲਤ ਮਹਿੰ ਸ਼ੁਭ 
ਫਲ ਲੋਵਹਿ। ਮੋਰ" ਮਹਾਤਮ ਜੇਤਿਕ ਅਹੈ । ਰਾਮਦਾਸ ਜਾਨਹਿ ਫਲ 
ਲਦੈਂ॥੨੩॥ ਦਦਿ ਲੋਕਨਿ ਮਹਿੰ ਜੋ ਪਦ ਉਚੇ । ਰਾਮਦਾਸ ਤਹਿ ਜਾਇ 
ਪਹੂਚੇਜਗ ਮਹਿ ਪ੍ਰਗਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਹਿੰਗੇਂ।ਇਸ ਪੀਛੇ ਸਿਖ ਬ੍ਰਿੰਦ ਤਰ- 
ਹਿੰਗੇ” 1॥੨੪॥ਇੱਤਜਾਦਿਕ ਬਹੁ ਜਸ ਕੌ ਕਹਯੋਇਹੁ ਲਾਯਕ ਸਤਿਗੁਰ 
ਨੈ ਲਹਜੋ। ਬਹੁਤ ਸੈਗਤਾਂ ਭਈ ਇਕੱਤ੍। ਗੁਰ ਭਾਈ . ਪ੍ਰੇਮ ਭਏ ਮਿੱਤਰ 
"ਬੜਾ (ਸੇਲਾ) ਦੇਖਕੇ । “ਸੇਵਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। “ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਦੁਰਲੱਭ ਨਹੀਂ' ਹੋਵੇਗਾ। 
ਭਾਵ ਸੁਲਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ । ਵਮ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਸੇਵੇ । “ਸਾਡੀ (ਸੇਵਾ ਦਾ) । 

#ਮ:-ਕਰਹਿਰੋ । ਹਪਾ:-ਤਰਹਿਰੋ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੫੦੪) ਰਾਸਿ ੧। ਅੰਸੂ ੪੩, 

॥੨੫॥ਗੁਰ ਸਮ ਸਿਖ ਕੌ ਸਿਖ ਮਿਲ ਸੇਵਹਿ । ਚਰਨ ਧੋਇ ਚ਼ਰਨਾਂਮ੍ਰਿਡ 
ਲੇਵਹਿ ਸਗਲ ਨਗਰ ਕਿਰਤਨ ਧੁਨਿ ਹੋਇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਹਿ ਸੰਭਿ 
ਕੋਇ॥੨੬॥ ਤਿਸ ਦਿਨ ਤੇ ਮੇਲੇ ਕੀ ਰੀਤਿ । ਕਰੀ ਬਿਦਤਿ ਗਰ “ਹਇ 
ਅਬਿ ਨੀਤਿ"” । ਖਿਖਿ ਪ੍ਰਭਾਉ” ਸਤਿਗੁਰ ਬਡਿਆਈ । ਨਿੰਦਕ ਦੁਸ਼ਟ 
ਮਹਾਂ ਦੁਖ ਪਾਈ ॥ ੨੭ ॥ ਮੇਲਾਂ ਬਿਛੁਰੈ ਪੁਰਿ ਪੁਰਿ ਗਏ । ਗੁਰੂ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ 
ਸੁਨਾਵਤਿ ਭਏ। “ਪੰਬ ਨਵੀਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕਰਜੋ। ਭੇਦ ਬਰਨ ਜਾਤੀ ਪਰ- 
ਹਰ3॥੨੮॥ਚਤੁਰ ਬਰਨ ਇਕ ਦੇਗ਼ ਅਹਾਰ।ਇਕਸਮਸੇਵਹਿੰ ਧਰਿ ਉਰ 
ਪੜਾਰ। ਚਰਨਾਂਮ੍ਰਿਤ ਕੋ ਦੇ ਸਿਖ ਕਰੈ'੧ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਹਿ ਹਿਤ ਧਰੈ? 
॥੨੯॥ਸਨਿ ਖੱਤ੍ਰੀ ਦਿਜ ਗਨ ਅੱਗਤਨੀ ਪਰਮ ਅਭਗਤ ਜਾਤਿ ਅਭਿ- 

ਜਰਹਿੰਨ"ਗੁਰਕੀ ਸਿਵਤਿ ਉਦਾਰਾ।ਕਹੈੱਸਕਜਾਪਰਪੰਚ ਪਸਾਰਾ?” 
॥੩੦ ॥ ਇਕ ਦਿਨ ਮਿਲਿ ਸਭਿ ਮਸਲਤ ਕਰੀ । “ਇਹਤੋ ਰੀਤਿ ਬੁਰੀ 
ਜਗ ਪਰੀਅਬਿ ਦਿਜ_ਕੋ ਨਹਿੰ ਮਾਨਹਿ ਕੋਇ। ਖੱਤ੍ਰੀ ਧਰਮ ਨਸ਼ਟ ਸਭਿ 

__ਹੋਇ॥੩੧॥ਚਤੁਰ ਬਰਨ ਕੋ ਇਕ ਮਤ ਕਰਯੋ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਇ ਜਗ ਧਰਮ 
ਪ੍ਰਹਰਯੋਇਕ ਥਲ ਭੋਜਨ ਸਭਿ ਕੌ ਖਈ”।ਸ਼ੈਕਰਿ ਬਰਨ”ਪੂਰਜਾ ਅਬਿ 
ਭਾਈ॥੩੨॥ ਦੇਵ ਪਿਤਰ ਕੀ ਮਨਤਾ ਛੋਰੀ । ਸਭਿ ਮਿਰਯਾਦ ਜਗਤ ਕੀ 
ਭੋਰੀ"। ਅਬਿ ਉਪਾਇ ਇਕ ਕਰਨ ਪੁਕਾਰ'।ਬਰਜਹਿ ਪਾਂਤਸਾਹਿ ਇਸ 
ਵਾਰ”'॥੩੩॥ ਇਮ ਮਸਲਤ ਕਰਿ ਇਿਕਣੇ ਹੈ ਹਰ ਕੈ। ਦਿਜ ਖੱਤ੍ਰੀ ਮੁਖਿ" 
ਅਤਿ ਦੁਖ ਪੈਕੈਉ । ਲਵਪੁਰਿ ਗਏ ਵਿਗਾਦੀਂ" ਸਾਰੇ । ਢਿਗ ਅਕਬਰ ਕੇ 
ਜਾਇ ਪੁਕਾਰੇ ॥੩੪॥ “ਤੁਮ ਮਿਰਯਾਦਾ ਰਾਖਨ ਹਾਂਰੇ। ਬਿਗਰਤਿ ਕੋ ਜਗ 
ਦੇਤਿ ਸੁਧਾਰੇ । ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਅਮਰ ਗੁਰੁ ਹੋਵਾ । ਭੇਦ ਬਰਨ ਚਾਰਹੁੰ ਕਾ 
ਖੋਵਾਂ ॥੩੫॥ ਰਾਮ ਗਾਇਿਤ੍ਰੀ ਮੰਤ ਨ ਜਪੈਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਥਾਪਨ ਥਪੈ੧- 
ਜੁਗ ਚਾਰਹੁ ਮਹਿੰ ਕਹੀਂ ਨ ਹੋਈ । ਜਿਮਿ ਮਿਰਯਾਦ ਬਿਗਾਰੀ ਸੋਈ ॥ 
੩੬।ਸ਼ਰਤਿ ਸਿੰਮ੍ਰਤਿ ਕੇ ਰਾਹੁ ਨ ਚਾਲੋ।ਮਨ ਕੌ ਮਤਿ ਕਰਿ ਭਏ ਨਿਰਾਲੋ। 

₹ਹੂਣ ਸਦਾ (ਇਹ ਰੀਤ) ਹੋਵੇਗੀ/ਪ੍ਰਤਾਪ/ਵਸਿੱਖ ਬਣੀਵਦੇ ਹਨ। 'ਅਗੜਾਨੀ ਖੌਤ੍ਹੀ ਤੇ ਪੰਭਤ 
ਸਮੂਹ ਸੁਣਕੇ । “ਸਹਾਰਦੇ ਨਹੀਂ । #ਸਡ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਵਾਂਦੇ ਹਨ । “ਜਾਤ ਭੇਦ ਦਾ ਨਾਂ ਰਹਿਣਾ, 
ਜਾਂਤਂ ਦਾ ਰਲ ਮਿਲ ਜਾਣਾ । "ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ । ੧(ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਾਸ) ਫਰਿਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ । 
੧5ਇਸ ਰੀਤੀ ਤੋਂ । "ਆਗੂ । ""ਪੁਕਾਂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਕੇ । "੯ਰਚਨ। ਰਚਦੇ ਹਨ । 
ਰਾ _$ਪਾ:=ਥਿਈ । [ਪਾ9=ਵਿਜ ਬੱੜ੍ਰੀ ਮੁਖ ਮੁਖਿ ਦੁਖਿ ਪੈਕੈ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ । “( ੧੫੦੫) ਰਾਸਿ ੧। ਅੰਸੂ ੪੪. 

ਰਮਰੀ ਕਰਹੁ ਅਦਾਲਤ' ਏਹੀ। ਦ੍ਰਿੜ ਹੁਇ ਧਰਮ ਸੁ ਰਾਜ ਬ੍ਰਿਧੇਹੀ” 
(੩੭॥ਪਸਰ ਜਾਇ ਸਭਿ ਜਗਤ-ਬਿਸਾਲਾ। ਪੁਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਟਲਹਿ 
ਨ-ਫਾਲਾ”। ਸੁਨਿ ਅਕਬਰ ਨੇ ਦੀਨ ਦਿਲਾਸਾਂ । “ਕਰਹੁ ਨਜਾਉ' ਰਾਖਹੁ 
ਭੁਰਵਾਸਾ।੧੮॥ਤਿਨ ਕੋ ਦਿਸ ਬਲ ਲੋਹਿੰ ਬੁਲਾਈ। ਸਭਿ ਬਿਧਿ ਬੁ 
ਬਿਚ ਸਮੁਦਾਈਂ' ਅਪਨੀ ਬਾਤ ਤਬਹਿ ਤੁਮ ਕਹੋ । ਦੋਨਹ ਕੀ ਸਨਿ 
ਜਿਮ ਲਹੋਂ ॥ ੩੬॥ ਝੂਠ ਸਾਚ ਤਬਿ ਕਰਹਿ ਨਿਤਾਰਾ । ਸੁਨਿ ਕੈ ਸਭਿ 
ਸੈਬਾਦ”ਤੁਮਾਗਕਰੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੀਂਕੇ ਬੈਸਥਹੁ ਪਰਿ ਕੇ ਮੁਖਿ ਮੁਖਿ ਤੁਮ 
ਹੈਸ॥੪੦॥ਇਮਿ ਸੁਨ ਸਗਰੇ ਲਵਪੁਰਿ ਰਹੇ ।-ਗੁਰ ਕੋ ਮਤਿ ਮੋਰਹਿੰ= 
ਚਿਤ ਚਹੈਂ । ਦਿਜ ਖੱਤ੍ਰੀ ਸੁ ਜਾਤਿ ਅਭਿਮਾਨੀ । ਭਏ ਇਕੱਤਰ ਦਜਨ 
ਅਨ ਜਾਨੀ1॥੪੧॥ਕੇਤਿਕ ਦਿਨ ਮਹਿੰ ਅਕਬਰ ਸ਼ਾਹੂ। ਲਿਖਿ ਪਰਵੀਨਾ 
ਭੈਜ੍ਯੋ ਪਾਹੂ"'।“ਤੁਮ ਪਰ ਭਏ ਫਿਰਾਦੀ ਆਇ।ਬਹ ਪੁਰਿਕੇ ਨਰ ਹਰੈ ਸਮੁ- 
ਦਾਇ॥੪੨॥ ਕਰਹੁ ਜਬਾਬ ਦਿਹੀ ਇਨ ਸੈਗ]ੰ। ਨਾਤੁਰ ਇਨਕੇ ਚਾਲਹੁ 
ਢੰਗ । ਪਰਵਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਹਿ ਆਯੋ । ਸੁਨਜੋ ਸ਼੍ਰਵਨ-ਹਮ ਸ਼ਾਹੁ 
ਬੁਲਾਯੋ-॥ ੪੩॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿਥੇ ਪੂਥਮ ਰਾਸੇ “ਦਿਜ ਬਾਹਜ 
ਢਰਿਆਦੀ” ਪੂਸੈਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਤੀਨ ਦੱਤ੍ਰਾਹਿੰਸਤੀ ਅੰਸੂ ॥ ੪੩ । 

88. [ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੁੜਦੀ ਵਾਰੀ 
`_ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਬਸਤ੍ਰ ਤੋਂ ਕੁਰੁੱਤਾ ਅੰਬ ਭੇਟਾ ਕਰਨਾ] 

ਦੌਹਗਾ ॥ ਸੁਨਿ ਪਰਵਾਨਾ ਸ਼ਾਹੁ ਕੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰੜੋ ਬਿਚਾਰ।-ਕੋ ਲਾਯਕ 
ਤਹਿ ਭੇਜਿਬੇ ਬੋਲੈ"ਸਭਾ ਮੜਾਰ ॥੧॥ ਚੌਪਈ॥ਅਜਰ ਜਰਨ ਅਰ ਚਤੁਰ 
ਮ਼ਹਾਨਾ। ਕਹਨਿ ਸੁਨਨਿ ਗਤਿ ਜਾਨਹਿ ਨਾਨਾ । ਜਥਾ ਜੋਗ ਪ੍ਰਸ਼ਨੋਤਰ 
ਕਰੈ । ਕੂਰੇ ਬਨਹਿ ਪੁਕਾਰ ਜਿ ਧਰੈ”-॥ ੨॥ ਸਭਿ ਬਿਧਿ ਕੋ ਲਾਯਕ 

ਮਨ ਜਾਨਾ । ਗਮਦਾਸ ਗੁਨ ਮਨਹੁ ਖਜ਼ਾਨਾ । ਨਿਕਣਿ ਹਕਾਰੜੋ ਲੀਨ 
ਬਿਠਾਇਹਿਤ ਸੋਂ ਨੀਕੇ ਤਿਹ ਸਮਝਾਇ॥੩॥/ਹੇ ਸੁਤ!ਦਿਜ ਖੱਤ੍ਰੀ ਕੁਲ- 
"ਇਨਸਾਫ । "(ਆਪ ਦਾ) ਰਾਜ ਵਧੇਗਾ। ਭਾਵ, ਇਹ ਨਵੀ ਮਿਰਯਾਦਾ ਜੇ ਫੈਲ ਜਾਏਗੀ । 
$ਹਟਾਇਆ ਨਾ ਹਫੈਗ (ਇਹ ਚਾਲ) । “ਸਾਰਿਆੰ ਦੇ ਵਿਚ ਪੁੱਛੀਂਗੇ । #ਜਿਵੇ' ਜਾਣਾਂਗੇ । 
“ਬਗੜਾ । ''਼ੁਖੀਏ ਮੁਖੀਏ ਤੁਸੀਂ ਹੋ । ੯ਚਿੱਤੋ' ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਲਾਏ ਮਤ 
ਨੰ ਮੋੜ (ਭਾਵ ਬਦ ਕਰਾ) ਦੇਈ ਏ । “(ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ) ਪਾਸ । ""ਜੋ ਬੋਲਣਾ ਜਾਣੇ । “ਪੁਕਾਰ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੂਠੇ ਪੈ ਜਾਣ । #0੧੪-ਜੁ ਜਾਤ । 

7ਪਾ:=ਅੱਗਗਾਲੀ। ਤੰਪਾ:=ਕਰਹੁ ਜਵਾਬ ਆਇ ਹੈ ਸੈਗ । 

ਗੰ 
੬ 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਮੂਰਜ। ( ੧੫੦੬) ਰਾਸਿ ੧। ਅੰਸ ੪੪ 

ਵਾਲ । ਗਏ ਪੁਕਾਰੂ ਜਾਂਤਿ ਗੁਮਾਨ” । ਹਮ ਕੋ ਦੇਖਿ ਸਕਹਿ ਨਹਿ ਸੋਇ । 

ਅੱਗਤਾਨੀ ਮਤਿ ਮੂਰਖ ਹੋਇ॥੪॥ਬਹੁ ਪੁਰਿ ਕੇ ਮਿਲਿ ਗਏ ਵਿਰਾਦੀ।ਮਤ- 

ਸਰ ਕਰਿ ਮਿਥਜਾਂ ਅਪਵਾਦੀ। ਬੀਚ ਕਚਹਿਰੀ ਕੇ ਸੈਬਾਦ । ਕਹਿ ਕਹਿ 

ਜੀਤਹੁ ਧਰਿ ਅਹਿਲਾਦ ॥੫॥ ਜਿਮਿ ਬੂੜਹਿ ਤਿਮ ਦੇਹੁ ਜਥਾਬ। ਕਰਹੁ ਨ 

ਡੋਰੀ ਜਾਹੁ ਸ਼ਿਤਾਬ। ਸੁਨਤਿ ਖਰੇ ਹੁਇ ਬਿਨਤੀ ਠ੍ਰਾਨੀ। “ਹੇ ਸਤਿਗਰ ! 

ਸਭਿ ਮਤਿ ਗੁਨ ਖਾਨੀ॥੬॥ਤੁਮਰੇ ਪ੍ਰਮਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਆਨਮੈਂ ਨਹਿੰ ਜਾਨਤਿ 

ਕਹਾਂ ਬਖਾਨ” । ਗਇੱਤ੍ਰੀ ਸ਼ਤਿ ਸਿੰਮ੍ਰਿਤਿ ਸਾਰ। ਪਠੇ ਨ ਕਬਹੂੰ ਕਰੇ 
ਬਿਚਾਰ॥7॥ਆਗੜਾ ਤੁਮਰੀ`ਕੇ ਅਨੁਸਾਰਮੈਂ ਬੋਲੋ 'ਸੈਗ ਹੋਹਿ ਹਜਾਰ'। 

ਬਿਰਦ ਲਾਜ ਤੁਮ ਕੋ ਸਭਿ ਅਹੈ। ਹਮਰੋ ਨਾਮ ਨ ਕੌਉ ਕਹੈਂ॥੮॥ਦਿਮਿ 

ਬਿਨਤੀ ਸੁਨਿ ਸ੍ਰੋਨ ਕ੍ਰਿਪਲੜ੍ਰਿਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਪਿਖਿਕੈ ਤਿਸਕਾਲ।ਸਤਿਗੁਰ 
ਕਹੜੋ ਭਲੋ ਸਮਝਾਇ/ਹੇ ਸੁਤ ਤਾਸ ਨ ਕੀਜਹਿ ਕਾਇ ॥੯॥ ਨਿਜ ਭੁਜ 
ਪਿਖਹੁ ਦਾਹਿਨੀ ਜਬੈ।ਸਭਾ ਬਿਖੈ ਫੁਰ ਆਵਹਿ ਸਬੈ। ਚਾਰਹੁਂ ਬੇਦ ਕੇਦਕੋ 

ਪਾਵਹਿੰ।ਖਟ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਕਤਾ ਹੁਇ ਜਾਵਹਿੰ[॥੧੦॥ਅਪਰ ਜਿ ਉਕਤਿ 
ਜੂਕਤਿ ਸਭਿ ਹੋਇ।ਸਾਂਰ ਪੁਰਾਨਨ ਕੋ” ਲਖਿ ਸੋਇਨਿਰਭੈ ਸਭਿ ਮਹਿ: 
ਕਹੀਅਹਿ ਬਾਨੀ । ਹੈ ਸੁਤ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਬਿਜੇ ਮਹਾਂਨੀ ॥ ੧੧॥ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਾਨ ਕੇ 
ਕਰਤਾ ਜੋਇ।ਤੁਝ ਮੈਗ ਕਹੈਂ ਸਮਰਬ ਨ ਸੋਇ।ਇਹੁ ਨਰ ਬਪੁਗੰਨ ਕੀ 

ਕਰਤਾ ਗਿਨਤੀ।ਸਰਬ ਸੁਰਾਸੁਰ ਠਾਨਹਿੰ ਬਿਨਤੀਗ0੧੨॥ਇਮਿ ਸੁਨਿ ਧਾਕ- 

ਨਿ ਧਰਯੋ ਭਰੋਸ॥ਕਰਿ ਬੈਦਨ ਕੋ ਚਲੇ ਅਦੋਸ਼ਾਂ।ਲਵਪੁਰਿ ਅਪਨੇ ਰਹਿ 
ਮਹਿ ਗਏ।ਉਠੇ ਪ੍ਰਾਤ ਤਹਿ ਜਾਵਤਿ ਭਏ॥੧੩॥ ਸੁਨਿ ਅਕਬਰ ਨੇ ਸਰਬ 

ਹਕਾਰੇ।ਦਿਜ ਖੱਤਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤਬਿ ਸਾਰੇ। ਅਪਰ ਲੋਕ ਅਰੁ ਸਭਿ ਉਮਰਾਂਵ। 

ਮਿਲਿ ਇਕਠੇ ਹੋਏ ਤਿਸ ਥਾਂਵ ॥੧੪॥ ਸਭਿਨਿ ਸੈਗ ਅਕਬਰ ਨੰ ਕਹਮੋ। 

“ਕੌਨ ਖੋਟ ਇਨ ਮਹੁਂ ਤੁਮ ਲਹਜੋ?ਜਿਸ ਪਰ ਕਰਿ ਪੁਕਾਰ ਸਭਿ ਆਏ। 

ਅਪਨੋਧਰਮ ਕਹਹੁ ਸਮੁੜਾਏ॥॥੧੫॥ਦਿਜ ਖੱਤ੍ਰੀਪੰਡਿਤ ਬਿਚ ਕੋਈਮਤ- 
ਸਰ ਅਗਨਿ ਜਰਤਿ ਹੈਂ ਜੋਈ। ਸੋ ਬੋਲ“ਇਨ ਖੱੜ੍ਰੀ ਜਾਤਿ । ਅਪਨੋ ਪੰਥ 
੧ਜਾਤ ਦੇ ਗੁਮਾਨ ਵਾਯੋ/ਬੂਠੇ ਨਿੰਦਕ ਈਰਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨਮੈ੍ਮੇਂ ਓਬੇ)ਕੀ ਕਹਾਂਗਾ/ਲਾ ਪੜ੍ਹ 

`ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਵਿਚਾਂਚੇ ਹੀ ਹਨ।“ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ(ਤਨ੍ਹਾ)ਨਾਲ ਜੋ ਭਾਵੇ' ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਣਰੇ।#ਭਾਵ ਇਹ 
ਹੈ ਕਿ ਸਾਤਾਨਾਮ ਲੈਂਕੇ ਕੋਈ ਅਪਜਸ ਕਰੇ ਤਾੰ ਜੀ ਸਦਕੇ ਕਰੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ/ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 
ਨਾਮ ਨਾਲ ਕੋਈਅਜੋਗ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤੱਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਕੇ ਲਾਜ ਹੱਖਲੈਣੀ। 

ਪੁਰਾਣਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾਂਤ। "ਤੇਰੇ ਨਾਲ(ਪੂਸ਼ਨ ਉੱਤ)ਕਹਿਣ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ । “ਭਾਵ 

ਸ਼ੀ (ਗੁਰੂ) ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ । _“#ਪਾ:-ਪਾਵਹੁ। 1ਪਾ:-ਜਾਵਹ। :੨"-ਨ੍ਰੱਝ ਸਭਾਂ ਮਹਿ। 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੁਰਜ। (੧੫੦੭) ਰਾਸਿ ੧ । ਅੰਜੂ ੪੪. 
ਕਰਯੋ ਬੱਖਯਾਤ॥੧੬॥ ਬੇਦ ਗੀਤ ਕੌ ਤੜਾਗਨ ਕਰਮੋ। ਔਰੇ ਮਤ ਅਪਨੋ 
ਪਰਚੁਰਯੋ'।ਅਪਰ ਬਾਤ ਤੋ ਕਹਿਨੀ ਕਹਾਂਹਿੰਦੁਨਿ ਧਰਮ ਗਾਇੱਤ੍ਰੀ ਮਹਾਂ 
॥੧੭॥ਸੋ ਭੀ ਨਹਿੰ ਜਾਨਹਿੰ ਨਹਿ ਜਪੈਂ । ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੁਛ ਔਰਹਿ ਬਪੇ”॥ 
ਤਬਿ ਅਕਬਰ ਨੇ ਇਨ ਦਿਸ਼ ਦੇਖਾ।ਗਾਇੱਤ੍ਰੀ ਤੁਮ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇਖਾ॥੨੮॥ 
ਸੋ ਭੀ ਪਠੀ ਨ ਤੁਮ ਨੇ ਕੈਸੇਹਿੰਦੁ ਧਰਮ ਖੱੜ੍ਰੀ ਕਿਮਿ ਹੈਸੇ?। ਹਾਮਦਾਸ 
ਗੁਰ ਬਚਨ ਸੈਭਾਰਾ। ਕੁਜਾ ਦਾਹਿਨੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਹਾਰਾ॥੧੯॥ਸਭਿ ।ਸੱਦੜਾ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਭੀ ਐਸੇ।ਚਿਰੈਕਾਲ ਪਠਿ ਪਾਵਹਿਜੈਸੇ,ਬੋਲੇ ਰਾਮਦਾਸ ਸੈਗਸ਼ਾਹੁ। 
'ਪਠੀਹੋ ਰਾਇੱਤ੍ਰੀ ਹਮ ਤੁਮ ਪਾਹੂ॥੨੮॥ਅਰਬ ਸਮੇਤਿ ਸੁਨਾਵਹਿ ਸਾਰੀ। 
ਜੋ ਆਸ਼ੈ ਹੈ ਤਾਂਹਿ ਮਝਾਰੀ।ਸਭਿ ਕੇ ਬੀਚ ਪਾਠ ਤਿਸ ਪਢੇ।ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਸਭਿ 
ਵਿ? 'ਨਨ <ਦ"॥=੨ਕ॥ਇਮਿ ਕਹਿ ਧੁਨਿ ਕੀਨਸਿ ਇਸ ਭਾਂਤਿ । ਸਕਲ 
ਅਰਖ ਕੌ ਕਹਿਂ' ਬੱਖਯਾਤ । “ਓਅੰਕਾਰ? ਉਚਾਰਨ ਕਰਮੋ!। ਸੁਨਿ ਧੁਨਿ 
ਬਾਯੂ ਗਮਨ ਤਿ ਯਿਰ੧ੋ॥੨੨॥ ਪਾਥਰ ਮ੍ਰਿਦਲ ਤਹਾਂ ਹੁਇ ਗਏ । ਸੁਨਿ 

__ "ਪੂਚਾਰਿਆ ਹੈ, ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ । “ਬਣਾਈ ਹੈ । ਜਿਵੇਂ (ਕੋਈ) ਚਿਰ ਕਾਲ ਪੜ੍ਹਕੋ ਪਾਪਤ 
ਕਰਦਾ ਹੈ । “ਹਿੰਦ ਨਿਸਚੇ ਮੁਜਬ ਗਾਯੜ੍ਹੀ ਦਾ ਪਾਠ ਮਲੋਛੋ 7ਭ ਵਿਚ ਤੇ ਖਾਸ ਸਾਧਨ ਤੋਂ” 
ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾਂ ਵਿਹਤ ਨਹੀ', ਉਸ ਨਿਸ਼ਚੇ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਜੇ ਸਰੀ ਜੇਠ! ਜੀ ਵਜੈਗ ਨਾਲ 
ਇਹ ਵਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। “ਅਰਥ ਕਹੇ ਪੂਗਟ, ਅਗੇ ਅੰਕ ੨੭ ਵਿਚ ਬੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, 
“ਅਰਥ ਸਹਤ ਗ।ਇੱਤ੍ਰੀ ਬਖਾਨੀ! । “ਚਲਦੀ ਹੋਈ ਹਵਾ ਖੜੋ ਗਈ । ਵਪਾ:-ਕਰਹਿ । 

ਰ੍ ਕਵਿ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਗਾਯਤ੍ਰੀ ਦੀ ਧੁਨਿ ਤੇ ਅਰਬ ਪੂਗਟ 
ਕਰਕੇ ਦੇੱਸ ਦਿੱਤੇ,” ) ਰੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ ਓਅੰਕਾਰ। ਇਹ ਪਦ ਸਿਖ ਲੇਖਕ 
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ੧ ਓ ਲਈ ਅਕਸਰ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ । ਸੋ ਕਵਿ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ 
ਗੁਰ ਘਰ ਦੇ “ਇਕ ਓਅੰਕਾਰ? ਦੀ ਧੁਨਿ ਸ਼੍ਰ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਭ ਸਮਾਧੀ 
ਹੇ ਗਏ । ਕਵਿ ਜੀ ਇਹ ਨਗੋਂ' ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਓਅੰਕਾਰ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ “ਜ਼ੂਰ ਭਵ' ਸੂਹਾ 
ਤੱਤ ਵਿਤਰ” ਆਦਿ ਵਾਕ ਹੇਰ ਬੀ ਕਹੇ ਜਿਸ ਤੋ“ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਾਯਤ੍ਰਹ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਸਿੱਧ ਹੋ 
ਸੱਕੇ, ਗਾਯਤ੍ਰ ਦਾ ਉਚਾਰ ਤੇ ਅਰਥ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਚੁਕਾ ਹੈ । ਵਾਰਤਕ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਚ 
ਭੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਭਾ ਵਿਚ 
ਸੁਣਾਈ । ਫਰਿਆਈਆਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਰ ਉਪਰ ਛੋਦ ੧੮ ਵਿਚ ਤਰਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ 
ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਦੀਆੰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਵੇ ਨੂੰ ਖੰਤਨ ਕੀਤ' ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਯਤ੍ਰੀ ਆਦਿ ਦੀ ਸੇਬ 
ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵਾਦੀਆੰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਪੰਡਨਾ ਅਵੱਸ਼ਯਕ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਬਾਣੀ 
ਰਚੀ ਹੈ । ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰੈਰਵਤ ਅਕਬਰ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ । ਦੁਇ ਕਾਰਜ 
ਸ਼੍ਰ ਜੀ ਨੇ ਕਰ ਦਿਖਾਏ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਂਦੀਆਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ 
ਬੂਠੀ ਹੈ, ਏਹ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਅਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬੀ ਮਹਾਨ ਉਤਮਹੈ। 



ਬ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੫੦੮ ) ਫਾਸਿ ੧। ਅੰਜੂ ੪੬. 

ਜਭਿ ਲੋਕ ਬਿਸਮਤੇ ਭਏ। ਦ੍ਵਜੋ ਸੁ ਮਨ ਸਭਿ ਕੌ ਤਿਸਕਾਲ । ਤੁਸ਼ਨਿ 

`ਪੁੰਡਤਿ ਕੀਨਿ ਬਿਸਾਲ॥੨੩॥ਸੀਤਲ ਰਿਦੈ ਭਏ ਸਭਿ ਕੇਗਪ੍ਰਗਰੀ ਪ੍ਰੀਤ 
ਰਹੇ.ਮੁਖ ਹੇਰਿਅਚਰ ਚਰੇ;ਚਰ ਅਚਰ” ਭਏ ਜਬਿ। ਕ੍ਯਾ ਗਿਨਤੀ ਨਰ 

ਬਪੁਰਨ ਕੀ ਤਬਿ॥੨੪॥ਅਕਬਰ ਅਤਿ ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੁਇਗਯੋ।ਸਭਿਨਿਸੁਨਾਇ , 

ਬਖਾਨਤਿ ਭਯੋ । “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਜਿ ਦੋਉ । ਠਹੀਂ ਭੋਦ ਏਕੋ ਇਹ 

ਸੋਊ॥੨੫॥ਇਨ ਸੋ ਸਮਤ' ਤੁਮ ਹੁਇ ਨਾਂਹੀ।ਇਹਸਾਚੇਤੁਮ ਮਿੱਥਜਾਮਾਂਹੀ'। 

ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ਕਹਜੋ ਇਨ ਕਰਜੋਂ। ਤੁਮ ਕਹਿਥੇ ਮਾਤਰ ਮੇ ਬਿਰਨੋ ॥੨੬. 

ਕਯੋਂ ਨ ਕਹਹੁ ਅਬਿ ਸਨਮੁਖ ਬਾਨੀ। ਅਰਥ ਸਹਤ ਗਾਇੱਤ੍ਰੀ ਬਖਾਨੀ । 

ਇਸ ਮਹਿ ਕਰਹੁ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜੇ ਜਾਨਗੁ ਨਾਂਹਿ ਤ ਅਥਿ ਬੈਦਨ ਕੌ ਠਾਨਹੁ” 
॥੨੭॥ਪਿਖਿ ਅਕਬਰ ਕੌ ਤੇਜ ਬਿਸਾਲ॥ ਝੁਠੇ ਹੋਇ ਸਕਲ ਤਿਸ ਕਾਲਾ। 

ਬਾਕ ਨ ਕਿਨਹਉਚਾਰਨਿ ਕੀਨਾ।ਉਠਿ ਸਭਿਨੇ ਘਰਮਾਂਰਗ ਲੀਨ॥੨੮॥ 

ਰਾਮਦਾਸ ਕੇ ਸੈਗ ਪਿਛਾਰੀਬਾਨੀ ਅਕਬਰ ਸ਼ਾਹੁ ਉਚਾਰੰ। “ਜਗ ਕੋ ਲੋਕ 

ਦੁਖਹਿ ਤੁਮਿ ਹੇਗਅਨਿਕ ਭਾਂਤਿ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਟੇਰਿ॥੨੯ਯਾਂਤੇ ਸਭਿਹਿਨਿ 

ਕੋ ਮਨ ਰਾਖਨਿ।ਮਮ ਦਿਸ਼ ਤੇ ਗੁਰ ਸੋ ਕਰਿ ਭਾਖਨਿਉਕਰਨਿ ਤੀਰਥਨ 

ਕੋ ਵਿਸ਼ਨਾਨ/ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਗੰਹਿ ਰੁਚਿਠਾਨਿ”ਂ॥੩੦॥ ਤੁਮ ਹੋ ਬਡੇ ਰਖਹੁ 

ਮਿਰਜਾਦ॥ਅਰ ਸਕਿਹਿਨਿ ਕੋ ਮਿਟਹਿ ਬਿਬਾਦ# । ਤੀਰਥ ਪਾਵਨ ਤੁਮ 

੩ ਹੋਇ। ਮੂਰਖ ਨਰ ਨੰਹਿ ਜਾਨਹਿ ਕੋਇ” ॥ ੩੧॥ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿ 
ਦਲ ਵਿਚਰਨ ਫਾਲੇ ਚੱਲਣ ਲਗ ਗਏ, ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਜੜ੍ਹ ਹੋ ਗਏ। "ਬੂਠ ( ਖਿਆਲਾਂ ) 
ਵਿਚ ਹੋ। “੩੮ ਪੁਰਾਨ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ (ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ (ਅਮਲ) ਕੀਤਾ ਹੈ । “ਟਿਕੇ 

"ਹੇ । “ਭਾਵ, ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ । $ਮਿਟ ਜਾਏਰ ਬਰੜਾਂ । 

___ #ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨਕੂਲ ਨਹੀਂ । ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਗਤ ਦੇ ਉਧਾਰ 

ਬਾਸਤੇ ਤੀਰਬਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਾਕ ਹੈ । ਯਥ:= 

“ਤੀਰਥ ਉਦਮੁ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀਆ ਸਭ ਲੋਕ ਉਧਰਣ ਔਰਬਾ ॥? ਮਹਿਮਾਂ ਪੂਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਪਤਾਂ 

ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਬਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਲੂਹੀਯਤ ਨੂੰ ਮੰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਰੀਗਾ ਜਾਣਾ ਉਸ ਨੇ 

ਮੂਰਖ ਰਸਮ ਪੂਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ, ਯਥਾ:-ਤਬ ਕਹਿਓ 

ਅਕਬਰ ਸ਼ਾਹੁ । ਸਭਿ ਲੌਕ ਨਿਜ ਗ੍ਰਹ ਜਾਉ। ਯਹਿ ਫਕਰ ਮੈਲ ਜਾਤ । ਨਗੀਂ ਚਲੇ ਇਨ 

ਸੋ ਬਾਤ । ਮੌਲ। ਵਲੀ ਨਹੀਂ ਭੇਦ। ਕਿਆ ਹੋਇ ਪੜਿਐ ਬੇਦ । ਪੁਨ:--ਏਕ ਘਰ ਰੰਗਾਂ 

ਤੁਮ ਆਈਐ। ਮੂਰਖ ਲੋਗਨ ਭਰਮ ਮਿਟਾਈਐ । ਤੁਮ ਬਡੇ ਵਲੀ ਹੋ ਜਗ ਸੋਂ ਨਿਆਰੇ । 
ਸੁਖਦਾਈ ਸਭ ਜਗ ਕੇ ਪਿਆਂਗਯਹ ਮੂਰਖ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਜਾਨੇ। ਮੋਲ' ਆਪ ਫਕਰ ਕੋ ਮਾਨੈ। 

ਥਾਰਤਕ ਮਹਿਮ ਪੂਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਅਕਬਰ ਵਲੋਂ ਤੀਰਥ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੋਈ ਨਹੀਂ' ਲਿਖੀ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੁਰਜ । ( ੧੫੦੯) ___ ਰਾਸਿ ੧। ਅੰ੧ ੪੪ ੍ 
ਅਕਬਰ ਸ਼ਾਹੂ । ਰਾਮਦਾਸ ਕਰਿ ਬਿਦਾ ਉਮਾਹੂ/ਇਕ ਦਿਨ ਅਪਨੇ ਗ੍ਰਹਿ 
ਰਹਿ ਕਰਿਕੌ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੋ ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਸੌਭਰਿ ਕੌ॥੩੨॥ਜਥਿ ਬਜਾਰ ਮਹਿ 
ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਇ। ਬਹੁਤ ਮੋਲ ਕੇ ਬਸਤ੍ਰ ਬਿਕਾਇਂ'। ਅਤਿ ਸੁੰਦਰ ਕੋ ਦੇਖਨ 
ਲਾਗੇ।-ਇਹ ਗੁਰ ਉਚਿਤ-ਚਿਤਵਬੇ ਲਾਗੇ ॥ ੩੩ ॥-ਗਰ'! ਕੌ ਬਸਤ੍ਰ 
ਹੋਇ ਇਸ ਕੇਰ। ਇਹ ਉਪਰ ਕੋ ਬਨਹਿ ਬਡੇਰਾ-।ਧਨ ਢਿਗ ਨਹੀ'ਮੋਲ 
ਜੋ ਦੇਇੰ। ਗੁਰ ਹਿਤ ਬਸਤ ਬਨਾਇ ਜਿ ਲੇਇ॥੩੪॥ ਗੁਰ ਕੇ ਉਚਿਤ 
ਜਾਨਿ ਨਹਿ ਤਜੋ” । ਖਰੋ ਰਹੜੋ ਹਿਰਦੇ ਮਹਿ ਜਜੈਂ"। ਮਨ ਕਰਿ ਬਸਤ੍ਰ 
ਸੀਵਤੋ ਖਰਯੋਗਰ ਗੁਰ ਕੇ ਪਹਿਰਾਵਨ ਕਰ੧॥੩੫॥ਪੁਨ ਉਪਰ ਕੌ ਬਸਤ੍ਰ 
ਸੁਧਾਰਗਿਪਹਿਰਾਵਹਿ ਗੁਰ ਧਯਾਨ ਸੁ ਧਾਰਹਿ । ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜਾਨਕਰਿ ` 
ਭਾਉ।ਸ੍ਰੀਗੁਰ ਪਹਿਰਹਿਂ ਅੰਗ ਹਿਲਾਉਂ॥੩੬॥ਕਬਿ ਹਾਥਨ ਕੌ ਉਚੇਕਰੈਂ। 
ਕਬ/ਹ ਤਨੀ ਬੈਧਨ” ਕੌ ਧਰੈਂ । ਇਤ ਉਤ ਹੋ ਕਰਿ ਦੇਹਿ ਹਿਲਾਵਹਿਂ। 
ਸਭਿ ਸਿਖ ਦੇਖਿ ਦੇਖਿ ਬਿਸਮਾਵਹਿੰ ॥ ੩੭ ॥ ਬੈਠੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਨ 
ਕਾਰਨ।ਇਤ ਉਤ ਤਨਿ ਕਰਿ ਭੁਜਾ ਉਸਾਰਨ”1। ਸਭਿਕੈ ਮਨ ਕੀ ਬੱਲੂ 
ਜਾਨ।ਸੈਸੈ ਜੁਤਿ ਹੁਇ ਬੂਝਨਿ ਠਾਨਿ॥੩੮।/ਹੇਪ੍ਰਭੁ!ਸਿੰਘਾਸਨ ਪਰ ਥਿਰੇ। 
ਕਿਮਿ ਇਤ ਉਤ ਅੰਗਨ ਕੋ ਕਰੇ? । ਰਾਵਰਿ ਲੀਲਾ ਲਖੀ ਨ ਜਾਇ। 
ਕਹੀਅਹਿ ਪ੍ਰਕੁ ਚਾਹਤਿ ਸਮੁਦਾਇ” ॥੩੯॥ ਤਬਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰ ਭਨਯੋ ਮਨ 
ਭਾਵਤਿ । “ਰਾਮਦਾਸ ਮੁਹਿ ਪਟ ਪਹਿਰਾਵਤਿ । ਲਵਪੁਰਿ ਕੇ ਬਜਾਰ ਮਹਿ 
ਬਿਰਯੋ।ਤਹਿੰ ਪਿਖਿਪਟਪਹਿਰਾਵਨਕਰ;ੋ॥੪੦॥ਸੁਨਿਸਭਿਹਿਨਿਤਬਿਸੀਸ 
ਨਿਵਾਯਗ ਭਾਉ ਸਦਾ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਭਾਯਹੁ। ਇਮ ਤਹਿ ਬਸਤ ਨਿਵੇਦਨ 
ਕਰੇ'।ਲਖਿ ਗੁਰ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਭਰੇ॥੪੧॥ਰਾਮਦਾਸ ਪੁਨ ਚਲੋ ਅਗਾਰੇ। 
ਆਏ ਚੌਂਕ ਨਖਾਸ'ਮਝਾਗੇ ਬਿਨ ਰੁਤਿ ਤੇ ਤਹਿ ਆਂਬ ਬਿਕਾਇੰ ।ਅਤਿ 
ਸੁੰਦਰ ਪਿਖਿ ਰਹਕੋਲੁਭਾਇ॥੪੨॥-ਲਵਪੁਰਿ ਕੀ ਇਹ ਵਸਤੁ ਅਜਾਇਬ। 
ਅਰਪਨ ਉਚਿਤ; ਸਰਸ ਗੁਰ ਸਾਹਿਬ"? । ਰਿਕਤ'" ਹਾਥ ਬਡਿਅਨਿ 
"ਵਿਕਦੇ ਸਨ। "ਗਲੇ ਦਾ। $ਛੱਡਦੇ ਭੀ ਨਹੀਂ । ੯ਖੜੋਕੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਅਰਪਦਾ ਰਿਹਾ । 
“ਭਾਵ-ਉਧਰ ਗੋਦਵਾਨ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਦੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਜਾਣਕੇ ਅੰਗ 
ਸਉ ਹਿਲਾਉਣ ਜਿਵੇ' (ਕੱਪੜੇ) ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ। <ਤਣੀਆਂ ਖਨ੍ਹਣ । “ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਨ । 
₹ਅਰਪਣ ਕੀਤੇ । ੯ਮੰਡੀ [ਅ:, ਨਖਾਸ਼ _]। "“ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨੇ ਜੌਗ 

` ਹੈਨ । ""ਖਾਨੀ । ਵ੫੧:=ਗੁਰ । 1ਪ੩-ਪਸਾਰਨਿ । 
ਵਪ8-ਅਪਰ ਨ ਉਚਿਤ=ਹਰ ਕੋਈ ਲੋਗ ਨਹੀ' (ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ) । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਂਪ ਸੂਰੋਜੋ। ( ੧੫੧੦) ਰਸਿ ੧। ਅੰਸੂ 88. 

ਢਿਗ ਜਾਂਨ।ਇਸ ਤੇ ਪਰੇ ਆਨ ਕੌ ਹਾਨ॥੪੩॥ਅਦਕਤੁਤ ਬਿਨ ਰੁਤ ਫਲ 

ਲੈ ਜੋ ਹੋ।ਅਰਪਿ ਅਗਾਰੀ ਖੈਦਨ ਕੈ ਹੈ।ਬਹੁ ਦਿਨ ਕੋ ਬਿਛਰੇ ਦਰਸੈ ਹੈਂ। 
ਪਿਖਿ ਸਰੂਪ ਲੋਚਨ ਤ੍ਰਿਪਤੈ ਹੋਂ-॥੪੪॥ਢਿਗ ਹੁਇ ਬੂ=ਯੋ ਵੇਚਨ ਵਾਰੋਂ। 
€ਕਹਹੁ ਮਲ ਇਹੁ, ਵਲ ਬਿਵਹਾਰੋ'!॥ “ਏਕ ਰਜਤਪਣ”ਮੋਲ ਕਿਯੋ ਹੈ। 
ਸੋ ਦੇ ਕਰਿ ਨਿਜ ਹਾਥ ਲਿਯੋ ਹੈ ॥ ੪੫॥ ਕਰੇ ਸ਼ੀਘ੍ਰਤਾ ਗਮਨਜੋ ਢੇਰ । 

ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਪੰਥ ਕੋ ਹੇਗਿਬਵਰੋਂ ਪ੍ਰਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਨ। ਮਿਲਜੋ ਚਹੈ 
ਚਲਿ ਕਰਿ ਮਗ ਤੁਰਨ ॥੪੬॥ ਚ਼ਲਤਿ ਚਲੜਿ ਦਿਨਮਨਿ'ਅਸਤਾਯਹੁ 
ਗ੍ਰਾਮ ਬਿਖੈ ਬਸਿ ਨਿਸਾ ਬਿਤਾਯਹੁ। ਬਡੀ ਪ੍ਰਭਾਤਿ ਉਠੇ ਪੁਨ ਚਲੋ। ਚਿਤ 
ਮਹਿ ਪਜਾਸ ਅਧਿਕ-ਗੁਰ ਮਿਲੋ-॥ ੪੭॥ ਭੈਰੋਵਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਤਬਿ ਆਏ । 

ਰੋਇੰਦਵਾਲ ਰਹਜੋ ਨਿਕਟਾਏ। ਲਗੀ ਉਸ਼ਨਤਾ ਕਰ ਕੀ"ਫਲ ਕੌ । ਫੂਟ 
ਗਯੋ ਰਸ ਨਿਕਸਤਿ ਢਲ ਕੋ॥੪੮॥-ਗੁਰਲਗ ਨਹਿ ਪਹੁੰਚੈ-ਚਿਤਦੀਨ। 
ਤਬ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰ ਧਕਾਨ ਧਰਿ ਲੀਨਿ/ਹੇ ਪ੍ਰਭਹਇਹ ਫਲ ਅਰਪਨ ਕਰਨ 
ਬਿਨ ਰੁਤ ਕੌ ਰਸੁ ਜਾਇ ਸੁ ਢਰ3॥੪੯॥ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਹੁ ਮੁਖ ਪਾਵਹੁ। 
ਮਮ ਮਨਸਾ ਕੋ ਪੂਰ ਕਰਾਵਹ॥।ਇਮਿ ਕਹਿ ਆਂਬ ਖਾਇ ਸੋਂ ਲੀਨਿ । 
ਇਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਰਸ ਚੂਸਨਿ ਕੀਨਿ॥੫੦॥ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸੋਂ ਸ੍ਰਾਦਤਿ ਕਰਿ 
ਕਗਿਰਰਸ ਚੂਸਤਿ ਘੂਟਨਿ ਬਰ ਭਰਿ ਭਰਿ । ਕਿਤਿਕ ਸਮੈ ਗੁਠਲੀ ਮੁਖ 
ਰਾਖੀ । ਬਹੁਰ ਨਿਕਾਸ ਦਾਸ ਸੋਂ ਭਾਖੀ ॥ ੫੧ ॥ “ਇਸਕੋ ਰਾਖਹੁ ਤਾਕ 
ਮਝਾਰੀ੫ਨ ਹਮ ਲੈਹੇ' ਕਬਿ ਇਕ ਬਾਰੀਂ। ਬੱਲ੍ਹ ਨੇ ਆਇਸੁ ਕੋ ਮਾਨਿ। 
ਧਰੀ ਸੇਕਾਰਿ ਸਭਾ ਕੇ ਬਾਨ॥੫੨॥ ਰਾਮਦਾਸ ਕੇਤਿਕ ਚਿਰ ਪਾਂਛੇ। ਪਹੂੰ- 

ਚਤਿ ਭਏ ਪ੍ਰੇਮ ਚਿਤ ਬਾਂਛੇ। ਦੇਖਿ ਦੂਰ ਤੇ ਮੁਦਤਿ ਮਹਾਨਾ।ਜਿਉ' ਰਵਿ 
ਹੇਰਿ ਕਮਲ ਬਿਗਸਾਨਾ ॥੫੩॥ ਚਰਨ ਸਰੋਜਨ ਕੇ ਦਿ੍ਗ ਭੌਰ” । ਕਰੀ 
ਨਮੋ ਤੂਰਨ ਹੀ ਦੌਗਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਗਹਿ ਭੁਜਾਂ ਉਠਾਵਾ। ਜਾਨਿ ਪ੍ਰੇਮ ਬਹੁ 
ਕੈਠ ਲਗਾਵਾ॥ ੫੪॥ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਸੋਂ ਦੇਖੋ ਕੈਸੇ। ਜਲਦ ਤ੍ਰਿਖਤਿ 
ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਕੋ ਜੈਸੇ । ਸਨਮਾਨਤਿ ਸਨਮੁਖ ਥਿਰ ਥੀਵਾ । ਮਨਹੁੰ ਪ੍ਰੇਮ 
ਦੀਰਘ ਕੀ ਸੀਵਾ” ॥੫੫॥ਬੂੜਮ “ਕਹੁ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਸੁਲਤਾਨ'। ਕਿਮਿ ਦਿਜ 

੯ਹੇ ਫਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੋ ! ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਰ। "ਸੂਰਜ । “ਗਰਮੀ ਹੱਥ ਦੀ । “ਨਿਕਲੰਕੇ 
-ਢਗ ਪਿਆ। “ਤਕੀ ਵਿਚ । <ਚਰਨ ਕਵਨ! ਦੇ ਨੈਤਰ ਫੇਰੇ (ਕਰਕੇ)। ? ਬੇਂਦਲ ਨੇ ਖਿਆਂਸੈ 
ਪਪੀਹੈ ਨੂੰ ਜਿਵੇ' । “ਹੱਦ । ੯ਬਵਸ਼ਾਹ ਵਾਂ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ____ (੧੧੧੧) ਰਾਸਿ ੧। ਅੱਸੂ ਬ੪. 

ਬਾਂਹਜ ਕੀਨਿ ਬਖਾਨ$।ਤੁਮਨੇ ਕੌ ਉੱਤਰ ਦੇ ਮੋਰੇ'ੈਂ ਊ ਕਿਮਿ ਅਕਬਰ 
ਕਹਿ ਕੀਨਸਹੌਰੇ"$॥੫੬॥ਹਾਬਜੋਰਬਿਰਤਾਂਤ ਬਖਾਨਾ।ਸਨਹੁ ਪ੍ਰਭੂਕਿਛੁ 
ਜਾਇ ਨ ਜਾਨਾਂ। ਪਾਠ ਕਰਨ ਗਾਇਿੱਤ੍ਰੀ ਚਹਯੋਸਭਿ ਨਰ ਅਰੁ ਅਕਬਰ 
ਨੇ ਕਹਯੋ॥੫੭॥ ਨਹਿੰ ਮੈ ਜਾਨਤਿ ਹੁੜੋ ਅਗਾਰੀ।ਬਚ ਸੰਭਾਰਿ ਤੁਮ ਭੁਜਾ 
ਨਿਹਾਰੀਸਰਬਗਯਾਤਤਤਭਿਨ ਹੁਇ ਆਇਵਪੁਰਬ ਓਅੰਕਾਰ ਸੁਨਾ- 
ਇਵ”॥੫੮॥ ਸੁਨਿ ਧੁਨਿ ਚੱਕਿਤ ਚਿਤ ਮਹਿ ਚਮਕੇ।ਸਕਜੋ ਨ ਕਹਿ ਕੋ 
ਤਬ ਬਚ ਸਮ ਕੇਂ'“ਸਤਿਗੁਰ ਪੈਨ” ਬਖਾਨਤਿ ਸ਼ਾਂਹੂ' ਭਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੁਮਰੋ 
ਸਭਿ ਮਾਂਹੁ॥੫੯॥ ਇਕ ਪਠਿਬੋ ਗਾਇੱਤ੍ਰੀ ਤਬੈ] । ਭਏ ਮੌਨ ਨਹਿ ਬੋਲੋ 
ਸਬੈ?। ਸੰਨਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸੈਨ ਮਹਾਨਾ । ਬੂਝਯੋ, ਹਮ ਹਿਤ ਕਯਾ ਤੁਮ 
ਆਨਊ॥੬੮੦॥ਨਗਰ ਬਿਸਾਲ ਬਿਖੈ ਚਲਿ ਗਯੋ।ਕਯਾ ਵਸਤੂ ਤ(ਹੋ ਲਜਾ- 
ਵਤਿ ਭਯੋ।ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਕਹਿ#ਤੁਮ ਸਭਿ ਜਾਨੋਜਬਾ ਬਸਤ ਪਹਿਰਾਂਵਨਿ 
ਠਾਠੋ॥੬੧॥ ਬਿਨਾ ਮੋਲ ਤੇ ਅਰਪਨ ਕਰੇ । ਰਾਵਰਿ ਉਚਿਤ ਜਾਂਨ ਕਰਿ 
ਖਰੇ । ਬਿਨ ਰੁਤਿ ਫਲ ਰਸਾਲ ਕੋ ਆਗੇ" । ਪਿਖਤਿ ਭਯੋ, ਬਹੁ ਸੁੰਦਰ 
ਲਾਗੇ॥੬੨॥ਆਨਜੋ ਮੋਲ ਆਪਕੇਂ ਕਾਰਨ।ਤੂਰਨ ਕੀਨਸਿ ਪੰਥ ਪਧਾਰਨ। 
ਨਿਕਫ ਰਹਸੋ ਪੁਰਿ ਅਪਨੇ ਆਵਨਿ। ਹਤੋ ਪਾਕ ਰਸੁ ਲਾਗ ਚੁਚਾਵਨ॥ 
੬੩॥ ਫਟ ਗਯੋ ਰਸ ਨਿਕਸਤਿ ਜਾਨਾ । ਪਹੁੰਚਜੋ ਭੈਰੋਂਵਾਲ ਸਥਾਨਾ । 
ਅਰਪਜੋ ਧਰਿ ਕਰਿ ਧਕਾਨ ਤਮਾਰ।ਹਇ ਨਿਸੈਕ ਨਿਜ ਮੁਖ ਮਹਿੰ ਡਾਰ 
॥ ੬੪ ॥ ਪੁਰਨ ਸਭਿ ਘਟਿ ਬਿਖੈ ਕ੍ਰਿਪਾਲ । ਰਾਖਹੁ ਸ਼ਰਧਾ ਜਨ"? ਸਭਿ 
ਕਾਲ । ਔਰਪਤਿ ਜੇ ਤੁਮ ਕੌ ਜਨ ਲੋਗਭੋਗਤਿ ਹੋ ਦਿਹ ਰਾਵਰਿ ਜੋਗ” 
॥ ੬੫ ॥ ਪ੍ਰੇਮ ਮਗਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਨਾਇਵ । “ਫਲ ਰਸਾਲ਼ ਜੋ ਮਮ ਹਿਤ 
ਲਕਾਇਵ । ਸੋ ਹਮ ਖਾਯੋ ਗੁਠਨ ਧਰੀ।ਬੱਲ੍ਹ ਤਬਹਿ ਦਿਖਾਵਨਿ ਕਰੀ॥ 
੬੬॥ਰਾਮਦਾਸ ਅਰੁ ਨਰ ਗਨ ਸਾਰੇ।ਹੇਰਤ ਅਚਰਜ ਬਿਰੇ$ਬਿਚਾਰੇ"”। 
੧ਨੋੜਵਾਂ ਉਤਰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ (ਅ) ਮੌੜੇ । “ਹੌਲੇ ਕੀਤ। (ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਖੱਤ੍ਰੀਅੰ ਨੂੰ) । ₹ਸੁਣਾਇਆ। 
ਬਚਮਕ=ਦਿਲ ਦੀ ਉਹ ਹੈਰਨੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਸਟੀਪਟੀ ਤੁਲ ਜਾਵੇ । “ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ 
ਵਚਨ । “ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿਆ “ਸਤਿਗੁਰ ਪੈਨ ਹਨ” । “ ਖਲੋਣੇ (ਅ) ਚੌਗੇ (ਕਪੜੇ) । ੮ੰਤ 

ਅਗੇਤਜੇ (ਅ) (ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ) ਬੇਹੁੰਤੇ ਅੰਬ ਦੇ ਫਲ ਆਂ ਗਏ ਸਨ । ੯ਪੱਕੇ ਸਨ ਰਸ ਚੋਵਣ 
ਲਗ ਪਿਆ । "“ਵਾਸਾਂ ਦੀ । ""ਤੁਹਾੜੇ ਲੈਕ (ਸਮਝਕੇ ਜੋ ਸ਼ੈ) ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਸ ਲੋਕ ਅਰਪਦੇ 

ਹਨ; ਤੁਸੀ ਭੋਗਦੇ ਹੋ । ""ਵਿਚਾਰਨ ਲਗੇ । #ਪਾ:-ਤੁਮਨੇ ਸੁਨਜੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਮੋਰੇ । 
(ਪਾ:=ਸਰਬ ਗਜਾਨ। _3੫-ਇਕ ਕਿਯ ਪਾਠ ਗਾਇਣ੍ਰੀ ਜਬੈ । _ ਕੁੰਘਮ=ਰਿਦੇ ॥ 



__ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂੰਤਾਂਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੫੧੨) ਰਾਸਿ ੧। ਅੰਹੂ ੪੫. 

=ਸ਼ੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਤ ਭਾਉ ਅਧੀਨਾ-। ਸਭਿਨਿ ਪ੍ਰਬੀਨਨਿ ਲੀਲਂਜ 

ਚੀਨਾ' ॥੬੭॥ ਬੰਦੜਿ”-ਲਖੀ ਨ ਜਾਵਹਿ ਲੀਲਾ । ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਸ਼੍ਰੀ ਰੁ 
ਗੀਹੀਲ॥ ਸਿੱਖਕਨ ਹਿਤ ਅਚਰਜ ਦਿਖਰਾਵਤਿ । ਸਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਸਿ ਮਿ 
ਜਨਾਵਤਿ-॥੬੮॥ ਇਤਿ ਬੀ ਗੁਰੁ ਪੁਤਾ੫ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਪੂਥਮ ਰਾਂਸੇ “ਲਵਪਰਿ ਤੇ ਸ਼੍ਰ 

ਰਾਮਦਾਸ ਆਗਵਨ? ਪੂਸੈਗ ਬਰਨਨੈਂ ਨਾਮੁ ਚਤਰ ਚੌ੍ਹਾਰਿੰਸਤੀ ਅੰਸੂ ॥੪੪ ॥ 
ਰ੍ 8੫. ਲਗਜਰੀ ਸਕ ਜਾਣਾ । ਪਹੇਆ]। _ 

ਦੋਹਰਾ ॥ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਇਸ ਰੀਤਿ ਨਿਤਿ ਕਰਤ ਸਿਖਨ ਕੱਲਯਾਨ । 
ਨਾਮ ਦਾਨ ਦੇ ਮੁਕਤਿ ਹਿਤ” ਜਾਹਰ ਜੋਤਿ ਜਹਾਨ ॥੧॥ ਸੇਰਠਾ॥ ਦਰ- 
ਸ਼ਨ ਪੁਰਬ ਅਭੀ ਪੁੰਨ ਰੂਪ ਝੀਰਬ ਗੁਰੂ।ਮਿਟਹਿ ਜਨਮ ਅਰ ਮੀਚ 
ਮਜਹਿੰਂ ਜੇ ਪ੍ਰੋਮੀ ਭਗਤੁ ॥ ੨॥ ਚੌਪਈ ॥ ਨਿਰਮਲ ਗਜਾਨ ਜਾਂਹਿ ਬਰ 
ਬਾਰੈ।ਜੋਗ ਵਿਰਾਗ ਕੁਲ ਸੁਖਕਾਰੀ'।ਸਿਖ ਸੈਗਤਿ ਜਲ ਜੈਤੁ” ਅਨੇਕ 
ਸਮ ਦਮ ਸਤਿ ਸੈਤੋਖ ਬਿਬੇਕਾ"॥੩॥ਸੁਚ'"ਸੈਜਮ ਇਸ਼ਨਾਨ ਰੁ ਧਾਨ। 
ਇਹੁ ਸੰਭਿ ਖਿਰੇ ਕਮਲ ਬਿਧਿ ਨਾਨਾ। ਕਲਮਲ ਕਲਿ ਕੇ ਕਾਲ 

ਸਲੀਨਾਂ”। ਦਰਸ਼ਨ ਮੱਜਨ"'ਤੇ-ਕਰਿ ਹੀਨਾਂ" ॥੪॥ ਸੀਤਲਤਾ ਮੁਕਤੀ 
ਜਿਸ ਮਾਂਹੀ । ਬਝੇ ਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੁਇ ਤਾਂਹੀ । ਅਸ ਸਤਿਗੁਰ ਤੀਰਥ 
ਅਤਿ ਪਾਵਨਿ। ਇੱਛਤਿ ਤੇ ਛਿਤ ਤੀਸ਼ਥ ਜਾਵਨ'“ ॥੫॥ ਰੈਗਾ ਆਦਿਕ 
ਝੀਰਥ'੯ ਜੇਈ। ਮੱਜਹਿੰ ਕਲੀ ਕਾਲ ਨਰ ਤੇਈ"। ਅਨਗਨ ਪਾਪ ਤਜੈ' 
ਤਿਨ ਮਾਂਹੀ। ਭਿਨ ਕੋ ਭਾਰ ਸਹਾਰਤਿ ਨਾਂਹੀ'੬॥ ਯਾਂਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ 
ਅਰਾਧ"।“ਆਨਿ ਜ਼ਰਨ ਪਾਵੋ ਹਤਿ ਬਾਧਾਂ'।ਪਾਪਨਿਤੇਪੀੜਤਿਹਮ ਹੋਏ। 
ਕਰਿ ਕਰਿ ਦੋਸ਼ੁ ਹਮਹੁੰ ਮਹੁੰ ਧੋਏਂ"॥੭॥ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਪਗ ਪਾਵਨ' 

ਕ੍ਰਜ੍ਅੰਤਿਆੰ ਨੇ ਸਮਬ ਲਿਆ । “ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਨ (ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ) । “ਮੁਕਤ ਹੋਰ 
ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਦਾਨ ਦੇਦੇ ਹਨ । $ਪੁੰਨ ਰੂਪ ਤੀਰਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਅਡਿਜਿਤ ਨਿਛੇਂਤਰ ਦੇ 
ਪੁਰਬ ਵਾਂਛੇ ਹੈ । “ਮੌਤ । ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਤੀਰਥ ਵਿਚ) । “ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਲ । 

ਦੋਗਿਨਾਰੇ ਜੁਖਾਂ ਦੇ ਦੇਣੇ ਵਾਲੇ । ਜਲ ਜੀਵ । "ਵਿਚਾਰ । ""ਪਵਿੱਤ੍ਰਤਾ । "ਕਲਜੁਗ .ਦੋ 
ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਲੀਨ (ਜੀਵਾਂ ਦੇ)ਪਾਪ। "੧ਦਰਸ਼ਨ ਰੂਪ ਇਸ਼ਨਾਨ। "ਨਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। "ਪ੍ਰਿਥਵੀ 
ਦੇ ਤੀਰਬਾਂ ਪਰ ਜਾਣੇ ਦੀ ਇੱਛ! ਕੀਤੀ । (ਆਪ ਜੀਉਂਦੇ ਤੀਰਥ ਹੋਕੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਜਲ ਪਖਾਲ 
ਰੂਪੀ ਤੀਰਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਟੁਰ ਲਗੇ ਹਨ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਕਵਿ ਜੀ ਅੱਗੇ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਜੋ 

ਅਠ ਅੰਕ ਤੇ ਮੁਕਦਾ ਹੈ) । "੬ਤੀਰਬਾਂ ਵਿਚ । "?ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੋਗ ਆਦਿਕਾਂ ਵਿਚ । "'ਤਾਵ ਤੀਰਬ 
`ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀ ਸਹਾਰਦੇ । "੯ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਰਾਧਨ। ਕੀਤੀ (ਰੀਗਮ 
` ਅਦਿਕ ਤੀਰਥਾਂ ਨੇ) । ₹“ਸਾਡੀ ਪੀੜਾ ਦੂਰ ਕਰੋ । ”"ਲੋਕੀ ਧੋਂਦੇ ਹਨ । `ੈਂਪਾ:-ਕ੍ਰਿਤ । 



ਸ਼੍ਰ ਗੁਰ ਪਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੫੧੩ ) ਰਾਸਿ ੧। ਅੰਸੂ ੪੫. 

ਜਬਿ ਹਮ ਬਿਖੈ ਕਰਹੁਗੇ ਪਾਵਨ । ਤਤਛਿਨ ਹਮ ਸਭਿ ਹੋਹਿੰ ਸੁਖਾਰੇ । 

ਆਵਹੁ ਤੁਰਨ ਕਰੁਨਾਂ ਧਾਰੇ॥੮॥ਸਭਿ ਤੀਰਥ ਕੌ ਲਖਿ ਭਿੱਪ੍ਰਾਯ'।ਭਏ 

ਤਰਾਰ ਸੈਗਤਿ ਸੈਗ ਲਾਯ' । ਜਹਿੰ ਜਹਿੰ ਸਿੱਖਨ ਜਿਸ ਜਿਸ ਗ੍ਰਾਮ । 
ਜਾਤ੍ਰਾ ਸੁਨੀ ਗੁਰੂ ਸੁਖਧਾਮ' ॥੯॥ ਤਹਿ ਤਹਿੰ ਤੇ ਹੁਇ ਤਯਾਰ ਚਲੋਂ ਹੈ'। 

ਆਨਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੈਂਗਿ ਮਿਲੋ ਹੈਂ । ਗੁਰ ਗ੍ਰਿਹ ਕੇ ਸੈਬੈਥੀ ਜੇਤੇ । ਭਏ 

ਤਕਾਰ ਚਲਨੇ ਕਹੁ ਤੋਤੇ ॥ ੧੦ ॥ ਸਤਿ ਸੈਗਤਿ ਸਿਮਰਨਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ । 
ਹੋੜਿ ਕੀਰਤਨਿ ਧੁਨਿ ਅਭਿਰਾਮੂ । ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਤਯਾਗਿ ਕਰਿ ਚਲੋਂ। 

ਸਨੇ ਸਨੇ ਮਗ ਮਹਿ ਬਹੁ ਮਿਲੋਂ ॥ ੧੧ ॥ ਇਕ ਤੋ ਨਿਤਿ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ 

ਕਰੈਂ।ਕਿਰਤਨ ਸੁਨਹਿੰ ਅਘਨ ਪਰਹਰੈਂ। ਬਹੁਰ ਜੇਜਵਾ”ਤਰਕਨ ਕੋਰ। 

ਉਲੰਘਹਿੰ ਤਿਸਕੋ ਇਹ ਸੁਖ ਹੇਰਾ“ ॥ ੧੨ ॥ ਯਾਤੇ ਮਿਲਹਿੰ ਸੈਗ ਬਡਿ- 
ਭਾਗੇਚਲੇ ਜਾਤਿ ਰਸ ਪ੍ਰੋਮ ਸੁ ਪਾਗੇ।ਉਲੰਘਿ ਬਿਪਾਸਾਂ ਸਲਿਤਾ ਸਾਰੇਦੇਸ਼ 
ਦੁਆਬੇ ਬੀਚ ਪਧਾਰੇ ॥੧੩ ॥ ਸਨੋ ਸਨੇ ਕਰਿ ਤਕਾਂਗਜੋ ਸਾਰੋ । ਸਤੁੱਦਵ 

ਕੌ ਪੁਨ ਆਇ ਨਿਹਾਰੋ । ਬਹੁ ਰੈਭੀਰ ਨੀਰ ਜਿਸ ਮਾਂਹੀ । ਸਭਿ ਸੰਗਤਿ 
ਮੱਜਨ ਕਰਿ ਤਾਂਹੀ ॥ ੧੪ ॥ ਚਢਿ ਕਰਿ ਤਰੀ ਭਏ ਪੁਨ ਪਾਰੀ ਗਮਨੇ 

ਸਤਿਗੁਰ ਬਹੁਰ ਅਗਾਰੀ । ਕਬਿ ਬੜਵਾਂ ਪਰ.ਕਰਹਿੰ ਪਯਾਨ । ਕਬਿ 

ਗੁਰ ਗਮਨਹਿੰ ਚਢਿ ੜੌਪਾਨ” ॥ ੧੫॥ ਸ਼ਮਸ ਸ੍ਹੇਤ ਬਹੁ ਬਿੱਧ ਸਰੀਰ । 
ਅਤਿਸ਼ੈ ਸੇਤ ਧਰੇ ਬਰ ਚੀਰ । ਸੁਜਸੁ ਸ੍ਰੇਤ ਬਿਸਤਰਹਿ ਬਿਸਾਲਾ । ਤਬਾਂ 

ਸ਼ਰਤ ਮਨ ਹੈ ਸਭਿ ਕਾਲਾਂ ॥ ੧੬ ॥ ਹਾਥ ਲਸ਼ਟਕਾ ਬਰ ਕਦ ਛੋਟਾ । 

ਮਨਹੁ ਭਏ ਬਾਵਨ ਕੇ ਜੋਟਾ” । ਧਾਰਤਿ ਸ਼ਕਤਿ ਮਹਿਦ ਮਹੀਆਨ । 

ਗਮਨਹਿੰ ਮੰਦ ਮੰਦ ਸਭਿ ਥਾਨ ॥੧੭॥ ਪਹੁੰਚੇ ਆਨ ਪਹੋਏ” ਥਾਨ। ਜਹਾਂ 
ਸਰਸੁਤੀ ਪੁੰਨ ਮਹਾਨ"।ਨਾਨਾ ਘਾਟ ਰਿਖਨਿ ਤਪ ਤਪਬਰਖ ਹਜ਼ਾਰਹੁੰ 

ਜਾਪਨ ਜਪੇਂ“॥੧੮॥ਬ੍ਰਹਮਲੋਕ""ਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੋਏਜਨਮ ਮਰਨਕੇ ਸੈਕਣ 

੧ਮਤਲਬ [ਸੈਸ:, ਅਭਿਪੂਾਯ] । “ਲੈਕੇ । <ਸੁਯੰ ਦੇ ਘਰ ਜੀ ਦੀ । "ਜੈਜ਼ੀਆ [ਅ: ਜੀਆ; 

ਉਹ ਮਸੂਲ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਤੀਰਬ _ਯੜ੍ਹਾ _ਦਾ ਲੈਦੇ ਸਨ]। 

`ਪੰਗਾਵ ਜੋਜੀਆ ਨਾ ਲੱਗੇਗਾ । ੬ਪਾਰ । “ਖਾਸੇ ਤੇ । “ਵਾਮਨ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਤੁੱਲ । (ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ 

ਪੰਜਵਾਂ ਅਵਤਾਰ ਵਾਮਨ ਸੀ ਜੋ ਬਹੁਤਾ ਮਧਰੇ ਕੱਦ ਦਾ ਸੀ । ਠੱਦ ਲਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਮਾਤਰ 

ਛਰਤਿਆ ਹੈ ਕਵਿ ਜੀ ਨੇ)। ੯ਕੁਰਖੇਤਰ, ਸਨਾਤਨ ਤੀਰਬ ਹੈ, ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਨੌੜੇ ਹੈ । 

<ਦਜਿੱਥੇ ਮਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰਸ੍ਰਤੀ ਨਦੀ ਹੈ । "ਜਾਪ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਹੈ । "ਰਾਵ ਝੈ ਕੰਨ । 



ਬਰ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੫੧੪) ਰਾਸਿ ੧। ਅੰਸ ੪੫. 

ਖੋਏ।ਤਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀਨਸਿ ਡੇਰਾ।ਸੈਗ ਸੈਗਤਾਂ ਮੇਠ ਘਨੇਰਾ॥੧੯॥ ਬਹੁ 
ਘਾਫਨ ਪਿਖਿ ਸਾਰਸੁਤੀ ਕੇ।ਸਿਖ ਕਰ ਜੋਰਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿਯ[ਨੀਕੇ/ਸਲਿਤਾ 
ਸਾਰਸੁਤੀ ਇਕ ਪਾਵਨ । ਕਹੈਂ ਮਹਾਤਮ ਇਸ ਬਹੁ ਬਾਵਨ ॥ ੨੦ ॥ ਕੌ 
ਕਾਰਨ ਇਹੁਊਂਗੁਰੂ! ਬਖਾਨੋ । ਭੂਤ ਭਵਿੱਖ ਗਤੀ ਤੁਮ ਜਾਨੋ।ਸਭਿਸੈਗਤਿ 
ਕੈ ਇਹੁ ਸੈਦੇਹੁੜ੍ਰਿਪਾ ਕਰਹੁ ਉਚਰਹੁ ਸੁਖ ਦੇਹੂ॥੨੧॥ਸਿੱਖਨ ਤੇ ਸੁਨਿਕੇ 
ਗ਼ੁਰ ਕਹਯੋਇਹੁ ਸਥਾਨ ਪਾਵਨ ਅਤਿ ਲਹਮੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਜੁਗਨਿ। ਸਮ- 

_ਤਬ.ਸਭਿ ਜੀਵ'। ਤਨ ਪਰ ਸੈਕਟ ਸਹਿਬੋ” ਕੀਵ ॥ ੨੨॥ ਬਿਸਵਾਮਿੱਤ੍ਰ 
ਆਦਿ ਰਿਖਿ ਘਨੇ।ਕੀਨਸਿ ਤਪ ਕੁਛ ਜਾਹਿ ਨ ਗਨੋ/ਏਕ ਸਮੇ ਦੱਖਨ ਕੇ 

ਮੁਨਿ ਗਨ/ਆਏ ਤਪ ਸਾਧਨ ਬਾਂਛਤ ਮਨ॥੨੩॥ਅਠਤਾਲੀਸ ਕੋਸ ਬਿਚ 
ਵਿਰੇ। ਬੈਠਬਿ£ ਥਾਨ ਕਹੂੰ ਨ ਨਿਹਰੇ।ਤਪਸੀ ਗਨ ਕੀ ਭੀਰ ਬਿਸਾਲਾ। 
ਜਹਿੰ ਕਹਿੰ ਕਰਤਿ ਘਾਲਨਾ ਘਾਲਾਂ“ ॥੨੪॥ ਜਬਿ ਸਥਾਨ ਕਿਤਹੂੰ ਨਹਿ 
ਘਯੋ। ਸਾਰਸੁਤੀ-ਕੋ ਤਬਿਹੁ ਧਿਆਯੋ]।ਕਹਜੋ ਬਿਦਤਿ ਹੁਇ'ਮੁਨਿ ਗਨ 
ਸੌਂਗਾ ।-ਕਜਾਂ ਬਾਂਛਤਿ ਤੁਮ ਕਹੋ $-॥ ੨੫॥ ਤਿਨਹੁੰ ਜਾਂਚਨਾ 
ਕੀਨਿ? ਸੁਜਾਨ ।-ਹੇ ਦੇਵੀ ! ਦਿਹ ਬੈਠਨਿ ਥਾਨ-। ਤਬਿ ਇਹ ਸਲਿਤਾ 
ਮੁਨਿ ਗਨ ਹੇਤ। ਹਟੀ ਕੋਸ ਦੁਇ ਬੇਗ ਸਮੇਤ" ॥੨੬॥ ਤਿਨਿ ਬੈਠਨ ਕੋਂ 
ਦੀਨਸਿ ਬਲ ਹੈ।ਬਸੇ ਮੁਨੀ ਤਪ ਕੀਨਸਿ ਭਲ ਹੈਜਸ ਤਪ ਤਪਮੋਉਘਾਨਨ 
ਬਹੁ ਘਾਲਿ(ਕੋ ਗਨਨਾ ਕਰ ਸਕਹਿ ਬਿਸਾਲ ॥੨੭॥ ਸਭਿ ਕੀ ਕਥਾ ਕਹਾਂ 
੧ਪਹਿਲੇ ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਸਮਰੱਥ ਸਨ । “ਸਹਿਆਂ । “੩੫ ਸਾਧਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਕੇ ਆਏ। 
€ਝੇਠਣੇ ਦੀ । “ਜਿਥੇ ਕਿਬੇ ਭਾਵ, ਇਥੇ ਹਰ ਬਾਵੇ' ਘਾਲਾੰ ਘਲਦੇ ਸਨ । ੬(ਸਰਸੁਤੀ ਨੇ) 
ਪੂਗਟ ਹੋਕੇ ਕਹਿਆ । “ਤਿਨ੍ਹਾਂ (ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ) ਮੰਗ ਕੀਤੀ। 'ਪੂਵਾਹ ਸਫੇ । 

#ਪਿਛੇ ਕਵਿ ਜੀ ਦੱਸ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਹਰਨ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ 
ਭੀਰਬਾਂ ਨੂੰ ਟੁਰੇ । ਇਹੋ ਗਲ ਤੁਖਾਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਂਜ ਨੇ 

“ਨਾਵਣੁ ਪੁਰਬ ਅਭੀਚ? ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਤੀਰਥ ਕਲਤਾਨ ਕਰਦੇ 
ਹਨ ? ਇਸ ਪਰ ਭੀ ਗੁਰੂ ਮਮਰਦੇਵ ਜੀ'ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ “ਮਲੁ ਹਉਮੈ ਧੋਤੀ ਕਿਵੇ ਨ ਉਤਰੈ 
ਜੇ ਸਉ ਤੀਰਬ ਨਾਇ” । ਪਟ=ਜਗਨਿ । 

੨ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਸਹਤੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੇਮ ਯੱਗ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਦੜ ਵਧਣ ਤੇ “ਵਾਚ 
ਸ਼ਕਤੀ! ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਸੂਤੀ ਪਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਪੜ੍ਹੋ ਸ਼੍ਰ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪੁਕਾਸ਼ ਪੂਰਬਾਰਧ 
ਅਧਗਯ ੧ ਅੰਕ ੨ ਦਾ ਭਾਗ । __ ਉਤਪ ਘਾਲਣ ਨੂੰ.ਭੀਸਰੇ ਸਤਿਗਫੂ ਜੀ ਆਪ 
ਪਸੈਦ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ,ਯਥਾ:-“ਕਾਂਇਆ ਸਾਂਧੇ ਉਰਧ ਤਪ ਕਜ਼ੈ ਵਿਚਹੁ ਹਉਮੈ ਨ ਜਇ॥” 
ਇਸ ਲਈ ਉਪਰ ਕਹੇ ਵਾਕ ਸ਼੍ਰ ਮੁਖਵਾਕ ਨਹੀਂ ਹਨ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੁਰਜ । ( ੧੫੧੫ ) ਰਾਸ਼ਿ ੧। ਅੰਸੂ ੪੫, 
ਲਗ ਕਹੈਂ। ਸੁਨੀਅਹਿ ਇਕ ਮੁਨਿ ਕੀ ਜਿਮਿ ਅਹੈਅਹੇ ਪਹੋਏ ਤੇ ਤ੍ਰੋਕੋਸ' 
ਇਕ ਮੰਕਨ ਮੁਨਿ" ਹੁਤੋ ਅਦੋਸ਼ੁ॥੨੮॥ ਮਹਾਂ ਬਿਖਮ ਤਪੁ ਘਲਨਜੋ ਤਾਹੂਾ 
ਤੀਰ ਸਰਸ੍ਤੀ ਕੇਰ ਪ੍ਰਵਾਹੂ। ਛੁਧਾ ਤ੍ਰਿਖਾ ਸਹਿ ਕਠਨ ਕਰਾਲਾ । ਬਰਖਾਂ 
ਸੀਤ ਉਸ਼ਨ ਤਨ ਝਾਲਾ॥੨੯॥ਬਹੁਤ ਬਰ੪ ਐਸੋ ਤਪੁ ਸਾਧਜੋ । ਸਰਬੋ- 
ਤਮ' ਪਦ ਲੋਨ ਅਰਾਧਜੋ। ਏਕ ਦਿਵਸ ਕਿਮਿ ਆਂਗੁਰ ਚੀਰਾ”। 
ਤਧਿਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਸਯੋ ਤਿਸ ਹਰ#॥ ੩੦ ॥ ਹਰਿਤ ਪੱਤ ਤੇ ਰਸ ਤਸ 
ਨਿਕਸਾਂ' । ਤਿਸ ਕੋ ਦੇਖਿ ਮੁਨੀ ਬਹ ਬਿਗਸਾਂ ।-ਐਸੋ ਤਪ ਮੈਂ ਤਪੜੋ 
ਬਿਸਾਲ। ਜਿਸਤੇ ਤਨ ਮਹਿੰ ਰੁਧਿਰ ਨ ਚਾਲਾ ॥੩੧॥ ਜਥਾ ਹਰਿਤ ਦਲ 
ਕੋ ਰਸ ਹੋਇ” । ਤਥਾ ਸਰੀਰ ਬਿਖੇ ਮਮ ਜੋਇ'-। ਇਮਿ ਮਨ ਜਾਨਿ 
ਅਧਿਕ ਉਤਸਾਹਾ ਭਯੋ ਪੈਨ ਮੈਂ ਅਸ ਤਪ ਮਾਂਹਾ-॥੩੨॥ ਉਠਿ ਕਰਿ 
ਲਗੋ ਨਾਚਿਬੇ ਸੋਉ। ਕੁਜਾ ਉਸਾਹਤਿ੯ ਉਚੇ ਹੋਉ । ਪਾਇਨ ਕੀ ਗੰਤਿ” 
ਕਰਿ ਕਰ ਨਾਚਹਿ । ਅਨਦ ਬਿਲੰਦ ਬਿਖੋਂ ਮਨ ਮਾਚਹਿ'॥੩੩॥ ਤਿਸ 
ਤੇ ਤਪ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੇ ਸੈਗ । ਸਭਿ ਜਗ ਨਾਚਨ ਲਗੋ ਉਮੰਗ । ਕੂਲਿ ਗਏ” 
ਸੁਧਿ ਸਭਿ ਬਿਵਹਾਰ । ਨਾਚਰਿ ਸਭਿ ਜਗ ਅੰਗ ਸੁਧਾਰਿ ॥ ੩੨ ॥ ਅਸ 
ਅਨੀਤਿ ਪਿਖਿ ਦੇਵ ਦੁਖਾਗੇਸ਼ਰਨ ਸ਼ੈਕੁ'ਕੀ ਸਕਲ ਸਿਧਾਰੇ।-ਮੇਕਰ””! 
ਕਰਹੁ ਫ੍ਰਿਪਾ ਪਿਖਿ ਜਗ ਕੋ। ਭੂਲ ਗਏ ਸੁਧ, ਨਾਚਨ ਲਗ ਟ'੨-॥ਤਪ 
ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਖਿ ਕੇਰ ਬਿਸਾਲ॥ਅਪਰਨ ਤੋਂ ਨ ਹਟਹਿ ਇਸ ਕਾਲਾ। ਕਰਹ 
ਉਪਾਵ ਆਪ ਅਥਿ ਕੋਈ।ਜਿਸ ਤੇ ਜਗਤ ਸਥਿਰਤਾ ਹੋਈ-॥੩੬'ਸੁਨੀ 
ਸੂਰਨ ਕੀ ਬਿਨੈ ਮਹਾਨੀ।ਸ਼ੈਕਰ ਕਰਿ ਬਿਚਾਰ ਸੁਖ ਦਾਨੀ।ਮੁਨਿ ਕੇ ਮਨ 

_ ਕੋ ਲਖਿ ਉਤਸਾਹ।ਤਿਸੇ ਨਿਵਾਰਨਿ ਕੋ ਚਿਤ ਚਾਹਾ॥੩੭॥ਅਪਰ ਬ. ਕੋ 
ਧਰਿ ਗੌਰੀਸ਼ਾ'।ਆਵਤਿ ਭਾ ਜਹਿੰ ਹੁਤੋ ਮੁਨੀਸ਼ਾ । ਨਿਕਟ ਹੋਇ ਕ/ਰ 
ਬੁੜਨ ਕੀਨ॥-ਕਜੋ' ਨਾਚਤਿ ਤੈ' ਕਯਾ ਚਿਤ ਚੀਨਾ ? ॥੩੮॥ਕਯਾ ਆਸ਼ੇ 
'ਮੰਕੋਣ ਨਾਮ ਢਾ ਮੁਨੀ । “ਸਭ ਤੋਂ ਉਤਮ । ਕਿਵੇਂ ਉੱਗਲੀ ਚੀਰੀ ਗਈ । “ਬੁਧੀ ਮਨ 
(ਤਪੱਸ੍ਹੀ ਦਾ) । “ਹਰੇ ਪੱਤੇ ਤੋਂ (ਜਿਵੇਂ) ਜਲ ( ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ) ਤਿਵੇਂ ( ਜਲ ) ਨਿਕਲਿਆ । 
੬ਲਹ ਭੀ ਨਹੀਂ ਚਲਿਆ । “ਜਿਵੇ” ਹਰੇ ਪੱਤੇ ਦ ਪਾਣੀ ਹੋਵੈ । "ਦੇਖੀਦਾ ਹੈ। ੯ਖੜੀਆਂ ` 
ਕਰਕੇ ਬਾਹਾਂ । ““ਪੇਰਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ( ਅ ) ਤਾਲ ਦੀ ਚਲ ਜੋ ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੈਗ ਤੋਂ 
ਅਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । "ਮਸਤ ਹੋਇਆ । "ਸ਼ਿਵ ਜੀ । ਗੋਰੀਸ਼=ਗੌਰੀ ਦਾ ਈਸ਼ਰ=ਸ਼ਿਵਜੀ । 

__ "5ਮੁਨੀਆਂ ਦਾ ਈੀਸ਼੍ਰ,ਭਾਵ ਮੰਕਣ ਮੁਨੀ । #ਪ੬=ਗਈ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੫੧੬) ਗਾਸਿ ੧। ਅੰਸੂ ੪੫. 

ਅਸ ਤਵ ਮਨ ਅਹੈ?।ਜਿਸ ਤੇ ਨਿਤ ਹੀ ਨਾਚਤਿ ਰਹੈਂ-।ਸੁਨਿ ਮੰਕਣ ਨੇ 

ਬਾਕ ਬਖਾਨ।-ਮੈਂ' ਇਹਠਾਂ ਤਪ ਤਪਕੋ ਮਹਾਂਨਾ॥੩੯॥ ਇਕ ਦਿਨ ਚੀਰ 

ਅੰਗੁਰੀ ਆਵ।ਹਰਿਤ ਪੱਤ ਰਸ ਸਮ ਨਿਕਸਾਂਵਾ।ਨਹੀਂ' ਰੁਧਿਰ ਭੀ ਦੇਹਿ 

ਮਥਾਰਾਯਾਂਤੇ ਭਾ ਮੁੜ ਹਰਖ ਅਪਾਰਾ॥੪੦॥ਨਹੀ' ਸਮਾਵਤਿਹੈ ਢਿਭਮਾੰਹੀ 

। ਨਾਚਤਿ.ਰਹੋਂ ਹੋਤ ਲਖ ਯਾਂਹੀ#-।ਸੁਨਿ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਨਿਜ ਅੰਗੁਰੀ ਚੀਰੀ। 

ਨਿਕਸੀ ਭਸਮ" ਪਰੀ ਤਿਸ ਤੀਰੀ” ॥ ੪੧॥ ਕਹਸੋ-ਦੇਖਿ 'ਤ੫ ਹੋਵਤਿ 

ਮੈਸੇਕਰਯੋ ਦਿਖਾਵਨਿ ਕੌ ਅਥਿ ਜੈਸੋਅਪਰ ਅੰਸ ਕੁਛ ਰਹੀ ਨ ਤਨਮੈਂ 

ਪੀਵਤਿ ਭਸਮ ਰਹਜੋ ਨਿਤਿ ਬਨ ਮੈਂ॥੪੨॥ਯਾਂਤੇ ਸਭਿ ਸਰੀਰ ਕੇ ਮਾਂਹੀ। 

ਬਿਨਾ ਭਸਮ ਸ੍ਰੋਣਤ ਕਿਤ ਨਾਂਹੀਤਊ ਨ ਮੁਝ ਅਸ ਆਨੰਦ ਆਵ।ਜਸ 

ਤੂੰ ਦੇਖਿ ਰਿਦੇਂ ਗਰਬਾਵਾ-॥੪੩॥ਸੁਨੋ ਬਾਕ ਅਰੁ ਨੈਨ ਨਿਹਾਰਜੋ। ਮ 
ਮੱਕਣ ਚਿਤ ਚਾਉ ਨਿਵਾਰਜੋ । ਹਟਯੋ ਨਾਢਿਬੇ ਤੇ, ਜਗ _ਸ਼ਾਂਤੀ । ਇਸ 

ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੁਨਿ ਭਏ ਸੈਗਾਤੀ॥੪੪॥ਤਿਨ ਕੇ ਤਪ ਕਰਿਬੇਹਇਿਸਥਾਨ।ਕਏ 

ਅਧਿਕ ਪਾਵਨ ਮਨ ਜਾਨਿ। ਕਰਹਿ ਸ਼ਨਾਨ ਸੁ ਹੋਇ ਪੁਨੀਤ$”। ਇਮਿ 

ਪ੍ਰਸੈਗ ਸੁਨਿਕੈ ਸ਼ੁਭ ਰੀਤਿ॥੪੫॥ਸੈਗਤ ਭਈਹਰਖ,ਕਰਿ ਨਮੋ। ਸਾਰਸੁੜੀ 
ਮੰਜੇ ਤਿਹ ਸਮੋਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਮਰ ਕੀਨ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਮਿਲੋਂ ਬਿੱਪ੍ਰ ਡਿਨਿ ਵੀ- 

੧ਸ%ਹ । (ਉਸ ਰਿਖੀ) ਕੌਲ ਜਾ ਪਈ (ਅ) ਧਾਰ । 
ਵਂਪ£=ਪਾਂਹੀ | 1੫-ਸੁਨਿ। 
ਕੌਤਪ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦੱਸੀ ਹੈ) ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਤ ਵਿਚ ਨਿਰੇ ਤਪ ਦੀ ਕੋਈ 

ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾੰ ਗੁਰਮੁਖ ਸੇਵਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਣ, ਕੀਰਤਨ_ਸ਼੍ਵਣ; 

ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਏਹ ਤਪ ਸਾਹੇ ਦੱਸੇ ਹਨ । ਫੋਕੇ ਤਪਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਠਿਖ਼ੇਧੀ ਹੈ । 

ਇਸ ਪੂਸੈਗ ਵਿਚ ਭੀ ਡਪ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਹੈਕਾਰ ਹੀ ਪਲੇ ਪਿਆ ਦੱਸਿਆ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਵਾਕ- 

€ਗੁਰ ਸੇਵਾਂ ਤਪਾੰ ਸਿਰਿ ਤਪੁ ਸਾਰੁ ॥ ੩ਬ-“ਜਾਪ ਤਪ ਨੇਮ ਸੁਚਿ ਸੈਜਮ ਨਾਹੀ ਇਨ ਬਿਧੇ 

ਛਟਕਾਰ” ॥ ਜੋ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋ: ਉਸ ਪਰ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਸੈਬੈਧੀ ਗੁਰੂ 

ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਯੋਜਨ ਤੀਰਬਾਂ ਦੇ ਸ਼ਨਾਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪੂਪਤੀ ਦਾ 

ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋ” ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਮੈਲ ਪਈ ਹੈ ਸੇ ਦੂਰ ਕਰੇ। 

ਯਥਾ-ਤੀਰਥ ਕਰਿੰਦੇ ਹਨ: “ਕਿਲ ਥਿਖ ਮੈਲੁ ਭਰੇ ਪਰੇ ਹਮਰੇ ਵਿਚਿ ਹਮਰੀ ਮੇਲੁ ਸਾਧੂ 

ਕੀ ਧੂਰਿ ਗੁਆਈ”॥ ਰ੍ ਰ੍ 

ਉਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ:=ਮਲੁ ਹਉਸੈ ਧੋਡੀ ਕਿਵੈ ਨ ਉਤਰੈ ਜੇ ਸਉ 
ਡੀਰਬ ਨਾਇ ॥ [ਸਿਰੀ ਕੰਗ॥॥੩ _ 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਂਪ ਸਰੋਜ । (੧੫੧੭) ਰਾਸਿ ੧। ਅੰਸੂ ੪੬. 
ਨਸਿ-ਦਾਨਾਂ॥੪੬॥ਏਕ ਨਿਸਾ ਬਸਿ ਤਹਾਂ ਬਿਤਾਈ।ਉਣੇ ਪ੍ਰਾਤਿ ਕਿਰਤਨ 
ਧੁਨਿ ਗਾਈ। ਕਰਿ ਸ਼ਨਾਨ ਸੁਖ ਮਾਨਿ ਘਨੇਰਾ । ਕਰਜੋ ਕੂਚ ਪੁਨ ਆਗੇ 
ਡੇਰਾ ॥ ੪੭॥ ਇਤਿ ਸਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਂਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਬੇ ਪ੍ਰਿਥਮ ਰਾ ਸਰੀ ਅਮਰ ਜੀ ਕੋ 

ਤੀਰਥ! ਪ੍ਰਮੈਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਪੰਚ ਚੇਤ੍ਹਾਰਿੰਸਤੀ ਆਭ ॥ ੪੫ । ` 
੪੬, [ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਪੂਸੰਗ । ਕੁਰਛੇਤ ]। 

ਦੌਹਰਾ॥ਤਹਿੰਤੇ ਪੁਨ ਆਗੇਚਲੋਸੈਗਤਿ ਸਤਿਗੋਰ ਸੋਰ। “ਜੋਤੀਸਰ”ਤੀਰਥ" 
ਨਿਕਟ ਪਹੁੰਚੇ,ਸਨੋ ਪ੍ਰਸੈਗ ॥੧॥ ਚੌਪਈ॥ “ਕੈਰਵ ਪਾਂਡਵ ਕੋ ਦਲ ਭਾਰਾ । 
ਇਹਾਂ ਅਨਿ ਕਿਯ ਜੈਗ ਅਖਾਰ।ਇਕਠੀ ਅਠਦਸ ਛੂਹਨਿ'ਭਈ। ਹੋਇ 
ਸਨੱਧਬੱਧ ਥਿਰ ਬਈ॥੨॥ਇਕ ਦਿਸ਼ਿ ਸਪਤ; ਇਕਾਦਸ਼ ਦੂਈ॥ਇਸ 
ਬਲ ਸੋ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਈ । ਤਬ ਅਰਜਨ ਤਿਨਿ ਦੇਖਿ ਬਿਚਾਰਾਂ । ਕਿਸ ਕੌ 
ਕਰਿਹੌਂ' ਇਹਾਂ ਸੈਘਾਰਾ॥੩॥ ਗੁਰੂ _ਪਿਤਾਮਾ” ਆਦਿਕ ਸਾਰੇ । ਜਾਨਜੋ ਪਰੇ 
ਅਪਨਿ ਪਰਵਾਰੇਕੁਲ ਨਾਸ਼ਕ ਕੈਸੇ ਅਬਿ ; ਹੋਵੇਂਅਪਰ ਸ਼ੱਤ ਕੋ ਇਹਾਂ ਨ 
ਜੋਵੇਂ॥੪॥ਨਿਜ ਦਲ ਤੇ ਨਿਕਾਸਿ ਕਰਿ ਸਮੈਦਨ। ਇਸ ਥਲੌਥਿਤਿ ਕਿਯ 
ਨੰਦ ਸੁ ਨੰਦਨਤੈਆਸ਼ੇ ਅਰਜਨ ਕੋ ਜਥਿ ਜਾਨ।ਕਰਿ ਉਪਦੇਸ਼ਦਯੋ ਮਨ 
ਗ੍ਯਾਨਾ॥ ੫ ॥-ਤਨ ਸਬੈਧ ਕੌ ਮਿੱਥਯਾ ਜਾਨਿ । ਸਤ ਝੇਤਨ ਹੈ ਅਲਿਪ 
ਮਹਾਨ” । ਕਰਤਾ ਕੁਕਤਾ” ਆਪ ਨ . ਲਖੀਯਹਿ । ਮਤਿ ਕਰਿ ਨਿਜ 
ਸਰੁੰਪ ਕੌ ਪਿਖਯਹਿ-॥ ੬ ॥ ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਗੀਤਾ ਮਹਿ ਕਹਜੋ । 
ਰਿਦੈ ਗਯਾਨ ਅਰਜਨ ਸੁਨਿ _ਲਹਜੋ । ਬਾਸਦੇਵ'” ਕਹਿ ਅਨਿਕ 
ਪ੍ਰਕਾਰਾ। ਕਰਿਵਾਇਸਿ ਬਡਿ_ਜੈਗ ਅਖਾਰਾਂ ॥ ? ॥ ਇਸਿ ਬਲ ਬਿਤਿ 
੧ਕੁਰਖੇਤ੍ ਦੇ ੮੪ ਤੀਰਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ । “ਖੂਹਣੀਆੰ (ਵੌਜ)। ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ 
ਬਰਤਿਆਰ ਹੋਕੇ ਭਣ ਗਈ । ਦਇਕ ਪਾਂਸੇ ਸੱਤ (ਖੂਹਣੀ, ਤੇ) ਗਿਆਰਾਂ (ਖੂਹਣੀ) ਦੂਜੀ ਵਲ। 

ਪਦਦਾ । <ਨੰਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ । “ਛੋਟਿਆਂ ਵਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸਤ ਚੇਤਨ ਹੈ (ਅ) ਸਤ 
ਚੇਤਨ ਅਤਿਸ਼ੈ ਕਰ ਨਿਰਲੋਪ ਹੈ । “ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ । ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਇਸ 
ਕਰਕੇ ( ਕਰਤਾ, ਭੁਗਤਾ ) ਮਤ ਜਾਣੋ” ( ਅ ) ਅਥਵਾ-ਬੁੱਧੀ ਨਾਲੇ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖ । 
੧੦੨ਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ 1 

#ਬਿਨਾ ਜਾਤਿ ਪਾਤ ਦੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਦੀਨ, ਦੁਖੀ ਤੇ ਅਨਾਬਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਗੁਰਮਤ 
ਅਨਕੂਲ ਹੈ, ਜਿਹਾਕਿ ਇਸੇ ਅੰਸੂ ਦੇ ਅੰਕ ੩੫ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ । “ਜਥਾ ਸ਼ਕਤਿ ਸਭਿਹਿਲਿ 
ਦੇ ਦਾਨ” । ਜੈ ਇਸ ਦਾਨ ਤੋ ਮੁਕਿਤ ਪੂਂਪਤੀ ਭਾਵ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਵਿਚ 
ਤੀਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜੀ ਆਪ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ “ਦਿਸਨਾਨੁ ਦਾਨੁ ਜੇਤਾਂ ਕਰਹਿ ਦੂਜੈ ਭਾਇ 
ਖੁਆਰੁ” ॥ [ਜਿਗ ਭਗਅ ੩ 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਂਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੫੧੮ ਗਸਿ ੧। ਅੰਸੂ 8੬. 

ਰਬ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੁਨੀਤਾ। ਅਰਜਨ ਸਾਂਬਿ ਕਹੀ ਸ਼ੁਭ ਗੀਤ॥ ਯਾਂਤੇ ਪਾਵਨ 
ਇਹ ਇਸਥਾਨ॥ ਸੈਗਤਿ ਸਗੇਰੀ ਕਰਹੁ ਸ਼ਨਾਨ”? ॥੮॥ ਸੁਨਿ ਸਿੱਖਨਿ 

ਸੁਖ ਪਾਇ ਬਿਸਾਲ।ਕੀਨਿ ਸ਼ਨਾਨ ਦਾਨ ਤਿਸਿ ਕਾਲਾ। ਬਹੁਰ ਬਨੋਸਰ 

ਸਤਿਗੁਰ ਗਏ।ਭੀਰ ਸੈਗ ਬਹੁ ਡੇਰਾ ਕਏ ॥ ੯ ॥ ਖਾਨ ਪਾਨ ਕਰਿ ਨਿਸਿ 

ਬਿਸਰਾਂਮਕਰਨਿ ਕੀਰਤਨ ਉਠਿ ਰਹਿ ਜਾਮੇ। ਰਾਗਨਿ ਕੀ ਧੁਨਿ ਸੁੰਦਰ 

ਸਾਬ।ਉਪਜਤਿ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਬ॥੧੦॥ਭਯੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਤਿ ਕੋ ਜਾਨਾਂ । 
ਕੀਨ ਤੀਰਥਨਿ ਬਿਥੈ ਸ਼ਨਾਨਾ । ਸਾਰਸੁਤੀ ਸਲਿਤਾ ਜਲ ਪਾਵਨ। ਗਯੋ 

ਪ੍ਰਵਾਹ ਪੁੰਨ ਬਹੁ ਥਾਵਨ ॥੧੧॥ ਤੀਰਥ ਸ੍ਰਿੰਦ ਬਿਖੈ ਬਹਿ ਬਾਰੀਂ।ਪਾਵਨ 
ਕਰੀ ਗੂਮਿਕਾ ਸਾਰੀ।ਤਿਸਿ ਮਹਿੰ ਕਰਿ ਸ਼ਨਾਨ ਹਰਖਾਏ।ਜਪਿ ਪਰਕੁ ਦਾਨ 

ਦੀਨਿ ਸਮੁਦਾਏ॥੧੨॥ਸਭਿ ਤੀਰਥ ਅਰੁ ਨਗਰ ਮੜਾਰਾ।ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ ਸੁਧਿ 
ਨਰ ਕਰਹਿ ਉਚਾਰਾ/ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਤੇ ਤੀਸਰ ਥਾਨ । ਬੈਠੇ ਗਾਂਦੀ ਗੁਰੂ 
ਮਹਾਨ ॥੧੩॥ ਸੋ ਤੀਰਥ ਕਰਿਬੇ ਕਹ ਆਯਹੁ । ਮਹਾਂ ਜੋਤਿ ਜਿਨ ਜਗ 

ਬਿਦਤਾਯਹੁਮੈਨਕਾਸੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਬ੍ਰਿੰਦਪੰਡਿਤ ਬਿੱਦਾ ਬਿਖੈ ਬਿਲੋਦ। 
_ '੧੪॥ਬੈਰਾਗੀ ਆਦਿਕ ਬਹੁ ਬੇਖਨਿ। ਬੱਲ ਆਏ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੁ ਦੇਖਨਿ। 

ਨਰ ਗਿ੍ਹਸਥੀ ਗੁਰ ਕੇ ਸਿਖ ਕੇਈ।ਗੁਰੁ ਦਰਸ਼ ਹਿਤ ਆਏ ਤੇਈ ॥੧੫॥` 
ਲੇ ਕਰਿ ਕੇਤਿਕ ̀  ਸ਼ ਪਕਵਾਨ।ਕਿਨਹੂੰਸੁਮਨ ਸੁ ਲੀਨਸਿ ਪਾਨ।ਕੋ ਫਲ 
ਮੂਲ ਲਕਾਇਬੋ ਕਰੇਂ। ਚਾਰਹੁ ਬਰਨ ਭੇਟ ਕੋ ਧਰੈਂ॥੧੬॥ ਦਰਸਹਿ ਸਤਿ- 
ਗੁਰ ਕਰਿ ਕਰਿ ਨਮੋ । ਭਈ ਭੀਰ ਭਾਰੀ ਤਿਹ ਸਮੋ । ਦੇਖਤਿ ਸਰਬ 
ਪਉ ਉਢੇਰੇ। ਧਰਜੋ ! ਸਰੂਪ ਜਨੁ ਗਕਾਨ ਬਡੇਰੇ” ॥ ੧੭ ॥ ਪੰਡਿਤ ਅਰੁ ਰ੍ 

ਦ। ਢਿਗਿ ਬੈਠੇ ਹੈਕਾਰ ਬਿਲੈਦਾ।ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੌ ਦਰਸ਼ਨ 
੬ ਦਨ ਕੌ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਚਰਯੋ ॥੧੮॥ “ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੋ ਕੀਨਸਿ 
ਬਾਨੀ।ਤਿਸ ਕੋ ਕਾਰਨ ਪਰਹਿ ਨ ਜਾਨੀ” । ਆਗੈ ਹੁਤੇ ਸੁ ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ । 
ਪਠਹਿੰ ਸੁਨਹਿੰ ਬਿਸਤਰੇ ਜਹਾਨ॥੧੯॥ਸੋ ਕੱਲਕਾਨ ਕਰਤਿ ਜੱਗਜਾਸੰ। 

“ਪਹਿਰ (ਰਾਤ) ਰਹੀ ਤੋਂ । “ਵਗਦਾ ਹੈ ਜਲ । ਮਾਨੋ ਗਿਆਨ ਨੇ ਬਜੁਰਗ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ 

ਕੀਤਾ ਹੈ । “ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ । “ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਫੈਲਿਆ ਜਹਾਨ _ਵਿਚ। ਰ 
#ਇੰਸੇ ਅੰਸੁ ਦੇ ਆਦ ਵਿਚ “ਪੁੰਨ ਜੂਪ ਤੀਰਥ ਗੁਰੂ, ਕਵੀ ਜੀ ਅਪ ਕਹਿ ਆਏ 

ਹਨ, ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਵਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੀਰਬ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ 
ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਫ਼ਰੀ ਪਈ ਹੈ । 1੫:-ਕਰਹਿੰ ਵਿਚਾਰਾ । 



__ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੫੧੯) ਰਾਸਿ ੧ । ਅੰਸੂ ੪੬. 
ਚਲਹੈ ਕਹੇ ਪਰ;ਕਾਟਹਿ ਵਾਸੀ'। ਮੁਕਤਿ ਪੰਥ ਕੋ ਨੀਕੀ ਭਾਂਤਿ । ਬਰ- 
ਨਯੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਜੁ ਬਖਜਾਤ੧ਂ॥੨੦॥ਤਿਨਿ ਕੇ ਹੋਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਬਾਨੀ ਕਯੋਂ 
ਕੀਠਸਿ ਕੁਛ ਜਾਇ ਨ ਜਾਨੀ ?। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਿਨਿ ਤੇ ਸੁਨਿ ਕਾਨ । 

_ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੀਨਸਿ ਸ਼ਬਦ ਬਖਾਨਿ ॥ ੨੧॥ __ ਸੰ ਮੁਖ ਵਾਕ- 
ਮਹਲਾ ਡੇ ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਣਿ ॥ 

ਜੈਸੀ ਧਰਤੀ ਉਪਰ ਮੇਘੁਣਾ ਬਰਸਤੁ ਹੈ ਕਿਆ ਧਰਤੀ ਮੰਧੈ ਪਾਣੀ ਨਾਹੀ॥ 
ਜੈਸੇ ਧਰਤੀ ਮਧੇ ਪਾਣ] ਪਰਗਾਸਿਆ ਬਿਨੁ ਪਗਾ ਵਰਸਤ` ਵਿਗਾਹੀ ॥ ੧ ॥ 
ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਐਸੇ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਹੀ ॥ ਜੋ ਕਿਛੁ ਕਰਤੁ ਹੈ ਮੋਈ ਕੋਈ ਹੈ ਰੇ ਤੇਸੇ 
ਜਾਇ ਸਮਾਹੀ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖ ਹੋਇਕੈ ਕਿਆ ਓਇ 
ਕਰਮ ਕਮਾਹੀ ॥ ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਸਦ£ਹਹਿ ਤੇਰੇ ਤੁਝਹੀ ਮਾਹਿ ਸਮਾਹੀ ॥ ੨॥ 
ਇਤਨੇ ਜਨਮ ਕੂਲਿ ਪਰੇ ਸੈ ਜਾ ਪਇਆ ਤਾ ਭੂਲੇ ਨਾਹੀ ॥ ਜਾਕ/ ਕਾਰਜੁ 
ਸੋਈ ਪਰ ਜਾਣੈਂ ਜੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਸਮਹੀ ॥ ੩ ॥ ਤੇਰਾ ਸਬਦੁ ਤੂੰਹੈ ਹਹਿ 
ਆਪੇ ਭਰਮੁ ਕਹਾਹੀ । ਨਾਨੋਕ ਤਤੁ ਤਤ ਸਿਉ ਮਿਲਿਆਂ ਪੁਨਰਪਿ ਜਨਮਿ 
ਨ ਆਹੀ॥੪॥੧॥੧੫॥ ੩੫॥ 

ਚੌਪਈ॥ “ਬੇਦ ਪੁਰਾਨਨਿ ਕੋ ਉਪਦੇਸ਼ । ਕਿਸਨੂੰ ਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਕਿਸਿ ਦੇਸ਼। 
ਪ੍ਰਥਮੇ ਨੀਕੀ ਹੋਵਹਿ] ਜਾਤਿ$। ਪਨ ਤਿਸਿ ਤੇ ਚਹਿ ਮਤਿ ਅਵਿਦਾੜਿ'” 
॥੨੨॥ਬਹੁਰ ਅੱਭਯਾਸ ਕਮਾਵਹਿੰ ਘਨੋਦੁਰਿ ਦੁਰਿ ਬੈਠਤਿ ਕਬਹੂੰ ਭਨੋ'। 
ਪੁਨਹਿ ਪ੍ਰੌਮ ਪਰਲੋਕ ਕਰੈਜੋਕੋਟਿ ਮਧੇ ਨਰਕੋ ਨਿਤਰੇ ਜੋਂ॥੨੩॥ਜਥਾ _ 
ਕੂਪ_ਕੋ ਨੀਰ ਪਛਾਨ । ਕੌ ਜਥ ਘਾਲਹਿ ਘਾਲ ਮਹਾਂਨ'। ਨਿਜ ਹਿਤ _ 
ਕੁਛ ਖੇਤੀ ਕੰਰ ਲੇਤਿਜੇ ਨਿਤ ਪਾਠਨ੍੍ ਨੂਂ ਕਰਿ ਹੇਤ॥੨%॥ਸ਼੍ਹੀ ਸਤਿ- 
ਗੁਰ ਕੋ ਸਬਦ ਸੁਖਾਰੋ । ਸਰਬ ਜਾਤਿ ਕੋ ਹੈ ਅਧਿਕਾਰਸਰਬ ਕਾਲ ਅਰੁ 
ਸਗਰੇ ਦੇਸ਼ । ਲਘ ਬਿਸਾਲ ਸਭਿ ਹਤਹਿ ਕਲੇਸ਼॥੨੫॥ਧਨੀ ਨਿਰਧਨੀ 
ਸਭਿ ਲੈ ਪਾਇਊਠਤਿ ਬੇਠਤਿ ਹਰਿ() ਗੁਨਗਾਇ। ਬਿਠਾ 'ਸੋਚ,ਕੈ ਕਰਹਿ 
"ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ੇ ) ਕਹੇ ਪਰ ਚਲਦੇ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਵਾਂਸੀ ਕਟੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। “ਊਸ ਤੋਂ (ਅਗੇ) ਵੇਰ 
ਮਤ ਉਜਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । <ਕਦੇ ਛੁਪ ਛੁ੫ ਕੇ ਬੈਠਕੇ ਉਚਰੇ, ਭਾਵ, ਏਕਾਂਤ ਬੈਠਕੇ ਵਿਦਯਾ 
ਘੋਖ । “ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ( ਇਕ ) ਨਰ ( ਹੀ ਹੰਦਾ ਹੈ ) ਜੋ ਨਿਤਰਦਾ ਹੈ । “ਮਹਾਂਨ ਕਮਾਈ 
_ਕੰਰੇ । $(ਉਹ ਬੀ ਤੰ) ਜੇ ਨਿੱਤ (ਖੇਤੀ ਦੇ) ਪਾਲਣ ਦਾ ਹਿਤ ਕਰੀ ਰਖੇ । “ਛੋਟ ਕੇ ਸਭ ਦੇ 
ਕਲੇਸ਼ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਗੁਰਸ਼ਬਦ)#੫:-ਬਰਨਯੋ ਹੈ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਯਾਤ।1 ੫੪-ਸਤਿਗੁਥ 
ਬਾਣੀ। ___ 3ਪਮ-ਹੋਵਤ । __ਕੂਸ਼ੂਦਰ ਆਦਿ ਜਾਤੀਆੰ ਨੂੰ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ 
ਨਹੀਂ । ਸੋ ਸਰਬ ਸਾਧਾਰਣ, ਕਿਰਤੀ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਾੰ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਏਨੀ ਗਲ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਜੇ ਗਏ । -ਗਰੋਪ:-ਕੋਇ ਤਰੈ ਜੋ। (0ਪ-ਰਹਿ। 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੫੨੦ ) ਗਸਿ ੧। ਅੰਸ 8੬, _ 

ਸ਼ਨਾਨ। ਕਰਹਿ ਕਜਨ ਪਾਵਹਿ ਕੱਲੜਾਨ ॥੨੬॥ ਨੀਚ ਉਚ ਸਭਿ ਕੌ 

ਇਕਿ ਸਾਗਤਿਸਿ ਪਰ ਸੁਨਿ ਢਿਸ਼ਟਾਂਤ ਉਦਾਗ। ਬੇਦ ਪ
ੁਰਾਨ ਕੂਪ ਜਲ 

ਜੈਗਬਰੋਸਾਇ ਕੌ ਇਕ ਕਿਤਿ ਕੈਸੇ'॥੨੭॥ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਨੀਮੇਘ'ਸਮਾਨ। 

ਬਰਥੈ ਚਹੁੰਦਿਸ਼ਿ ਬਿਖੈ ਮਹਾਂਨ ?ਬਠ ਕੇ ਪਸੁ ਪੰਛੀ ਸੁ
ਖ ਪਾਵਹਿਕਰਹਿੰ 

ਪਾਨ ਅਰੁ ਤਪਤ ਮਿਟਾਵਟਿੰ॥੨੮॥ਕੂਪ ਕਿਸੁ ਕੌ ਹੋਇ ਕਿ ਨਾਂਹ ।ਇਕ 

ਸਮ ਘਨ ਤੇ ਸਭਿ ਸੁਖ ਪਾਂਹੀ। ਸਗਰੇ 'ਖੇਤੀ- ਬੋਇ ਪਕਾਵ । ਬਿਨਾਂ 

ਜਤਨ ਸਭਿ ਹੀ ਸਖ ਪਾਇੰ॥੨੯॥ਤਜੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਖੇਨ।ਪਢਿ 

ਗਤਿ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਜੇਨ ਰੁ ਕੇਨ।ਧਰਤੀ ਬਿਥੈ ਕੂਪ ਕੌ ਪਾਨੀਤਉ ਮੇਘ ਬਰ- 

ਖਹਿ;ਸੁਖ ਠਾਂਨੀ॥੩੦॥ਯਾਂਤੇਪੰਡਤਿ ਰਿਦੈ ਬਿਚਾਰਗਘਨ ਅਹੁ ਕੂਪ ਨੀਰ 

ਨਿਰਧਾਰਹ/ਗੁਰ ਬਾਨੀ ਕੋ ਕਾਰਨ ਏਗੂਸਨਹੁ ਸੁਜਨ ਨਹਿੰ ਕਰਹੁਸੰਦੇਹੂ 

॥੩੧॥ ਬਰੋਸਾਇ ਲਾਖਹੁੰ ਗੁਰ ਬਾਨੀਉਚ ਨੀਚੁ ਕੈ ਏਕ ਸਮਾਨੀ। ਪ੍ਰੇਮ 

ਠਾਨਿ ਜੋ ਪਠਹਿ ਬਿਚਾਰਹਿ।ਬਹੁਰ ਕਮਾਵਹਿ ਹੁਇ ਨਿਸਤਾਰ
ਹਿ॥੩੨॥ 

ਨਗਰ ਤੀਰਥਨਿ ਪਰ ਜੋ ਬਾਸੀ।ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਸਗਰੇ ਭਏ ਹੁਲਾਸੀਬੋ
ਦਨ 

ਕਰਿ ਸਭਿਹੂੰਨਿ ਸਰਾਹੇ। ਗਏ ਆਪਨੇ ਧਾਮਨਿਂ ਮਾਂਹੇ ॥ ੩੩॥ ਇਸ 

ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੁਛ ਚਰਚਾ ਭਈ।ਸੁਨਿ ਕੇਤਿਕ ਕੀ ਦੁਰਮਤਿ ਗਈ। ਖਾਨ ਪਾਨ 

ਕਰਿ ਮੈਗਤਿ ਸਾਥ । ਦੂਜੀ ਨਿਸ ਬਾਸੇ ਜਗਨਾਬ॥ ੩੪॥ ਦਿਵਸ 

ਤੀਸਰੇ ਤੀਰਬ ਆਨ । ਸਭਿ ਸਿੱਖਯਨ ਜਤਿ_ਕੀਨਿ ਸ਼ਨਾਨ । ਜਥਾ 

- 'ਸ਼ਕਤਿ ਸਭਿਹਿਨਿ ਦੇ ਦਾਨ। ਬੈਠੇ ਤੇਰੇ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਾਨ ॥੩੫॥ ਖਾਨਪਾਲ 

ਸੈਗਤਿ ਸਭਿ ਕਰਿਕੈ। ਗੁਰ ਢਿਗ ਆਇ ਹਰਖ ਕਹੁ ਧਰਿਕੰ। ਹਾਥ ਜੋਰਿ 

ਸਭਿ ਬੂਬਨ ਕੀਨੇ/ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ[ਤੁਮ ਉਹ ਸਭਿ ਕਛਚੀਨੇ ॥੨੬॥ਇਹ ਕ੍ਰ- 

ਛੇਤ੍ ਕੋਸ ਅਠਤਾਲੀ। ਕਿਮਿ ਪੁਨੀਤ ਇਹ ਭਯੋ ਬਿਸਾਲੀ। ਤੀਰਥ ਜਿਸ 

ਮਹਿੰ ਬਨੇ ਹਜ਼ਾਰੋਂ।ਅਨਿਕ] ਭਏ ਤਪਸੀ ਤ੫ ਧਾਰੋ॥੨੭॥ਬਾਨ ਪੁਨੀਤ 

ਜਾਨਿ ਇਹ ਮਹਾਂ । ਕੈਰਵ ਪਾਂਡਵ ਲਰਿ ਮਰਿ ਜਹਾਂ । ਕਿਸਿ ਕਾਰਣ ਤੇ 

ਪਾਵਨ ਭਯੋਂਨਬਹੁਤਿ ਨਰਨਿ ਤਨ ਤਯਾਗਨਿ ਕਿਯੋ॥੩੮॥ਕੌਤਕਬਰਤੈ 

ਰਿਦੈ ਹਮਾਰੇ ਸਕਲ ਸੁਨਾਵਹੁ ਕਥਾ ਉਚਾਰੇ?। ਸਭਿ ਸੈਗਤਿ ਕੇ ਸੁਨਿ ਕੈ ' 

ਬੈਨ।ਕਰੁਨਾ ਭਰੇ ਰਸੀਲੇ ਨੈਨ॥੩੯॥ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨਿ ਨਿਤਿ ਚਾਹਤਿ 

। ਬਹੁ ਲੋਕਨ ਕੀ ਦੁਰਮਤਿ ਦਾਹਤਿ।ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੌ ਧਰ ਅਵਿਤਾਰਾ। 

੧ਫ੍ਰ੍ੋਸਾਉਂਦ ਹੈ ਭਾਵ ਲਾਭ ਪਾਪਤ ਕਫਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਇਕ ਕਿਧਰੇ । “'ਬੱਦ:5 । ਭਬੀਜ ਕੈ 

ਪਕਉਂਦੇ ਹਨ। “ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੌ। ___ #੫੮=ਲਾਨਨ । , _ ਤਪਾ:=ਅਧਿਕ। 



_ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੫੨੧) ___ ਰਾਸਿ ੧। ਅਸੂ ੪, 

ਸੋ ਨਿਤ ਕਰਤਿ ਭਗਤਿ ਬਿਸਥਾਰਾ ॥ ੪੦ ॥ ਕਬਾ ਪੁਰਾਤਨ'ਬਹੁ ਚਿਰ 
ਕੇਰੀ।ਗਿਨਤੀ ਸੈਮਤ'ਪਰਹਿ ਨ ਹੇਰੀਜਗਤ ਆਦਿ ਕੋ ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ" 

। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਚਹਜੋ ਕਰਨਿ ਬੱਖਯਾਤ ॥ ੪੧ ॥ ੋ ਸੈਗਤਿ ! ਸੁਨੀ- 
ਅਹਿ ਦੇ ਕਾਨ।ਉਪਜਜੋ ਨਹਿੰ ਜਥਿ ਜਗਤ ਮਹਾਂਨ। ਸ਼੍ਰ ਨਾਰਾਇਣ ਬੈਠੇ 
ਇਹਾਂ। ਭਯੋ ਇਤਕ ਮਹਿੰ' ਆਸਨ ਮਹਾਂ।੪੨॥ਅਸ਼ਟ ਕੋਸ ਲਗਿਨੀਚੇ 
ਥਾਨ।ਅਗੇ ਜਾਨ੍ਹੱਬਧੇ ਮਹਾਂਨ।ਉੱਤਰ ਦਿਸ਼ਿ ਭੀ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟਬਡੇਰੀ।ਦੱਖਣ 
ਕੋ ਮੁਖ ਕਿਯ ਤਿਸ ਬੇਰੀ ॥ ੪੩ ॥ ਅਸ਼ਟ ਕੋਸ ਚਉ/ਗਰਦੇ ਮਾਂਹਿ । ਮੱਧ 
ਬਾਨ ਭਗਵਾਨ ਸੁ ਆਹਿ'।ਸੋ ਥਲ ਦਇਿਹੈ ਥਨੋਸਰ ਜਾਨਹਮਹਾਂ ਮਹਾਤਮ 
ਰਿਦੈ ਪ੍ਰਮਾਨਹ॥੪੪॥ਸੁਨਿ ਸੈਗਤਿ ਗੁਰਿ ਬੂਝਨ ਕੀਨੇ। “ਇਹਾਂ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ 
ਕਿਮ ਆਸੀਨੇ $। ਕੋ ਕਾਰਨ ਭਾ ?ਬਰਨਨ ਕਰਿਯਹਿ। ਸਭਿ ਸਿੱਖੜਨਿ 

_ਕੀ ਇੱਛਾ ਪੁਰਿਯਹਿ॥੪੫॥ ਭੂਤ ਭਵਿੱਖ ਤੀਨ ਹੂੰ ਕਾਲ।ਰਾਵਰਿ ਕੌ ਸਭਿ 
ਗਯਾਤ ਬਿਸਾਲ)ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਸੁਖਰਾਸਨਿਜ ਦਾਸਨ ਕੀ ਪੂਰਤਿ 
ਆਸ ॥੪੬॥ ਕਹਨਿ ਲਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੁਰਾਤਨਿ”ਂ। ਜਿਮ ਕੀਨੋ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭੂ 
ਸਨਾਤਨ । ਸੈਗਤਿ ਸੁਨਹੁ ਸੁ ਕਥਾ ਨਰਾਯਨ । ਜਿਸਤੇ ਹੋਵਤਿ ਪਾਂਪ 
ਪਲਾਯਨ ॥ ੩੭॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਪੂਥਮ ਰਾਂਸੇ “ਕੁਰਛੇਤਰ 
ਆਗਮਨ ਸ੍ਰ] ਅਮਰ! ਪੂਸੈਰ। ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਖ਼ਸ਼ਟ ਦੰਤ੍ਰਾਰਿੰਮਡੀ ਅੰ੧॥ ੩੬ ॥ 

ਬਰਸਾਂ ਦੀ । "ਜਗਤ ਦੇ ਮੁੱਢ ਦਾ ਇਹ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ । ਇਤਨੀ ਥਾਂ ਵਿਚ । “ਗੋਤੇ । “ਵਿਸ਼ਨੂੰ 
ਦਾ ਹੈਸੀ । #ਧਰਤੀ ਦਾ ਇਕ ਨਾਮ ਮੇਦਨੀ ਹੈ । ਮੇਂਦਾ ਨਾਮ ਮਿੱਬ ਢਾ ਹੈ । ਪੁਰਾਣਾਂ ਨੇ 
ਮੇਦਨੀ ਦੇ ਬਣਨ ਦਾ ਕਾਰਨ (ਮੇਦਾ=) ਮਿੱਥ ਦੱਸਿਅ ਹੈ, ਤੇ ਦੋ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੇ 
ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਕਥਾ ਲਿਖੀ ਹੈ । ਜੇ ਕਥਾ ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿਚੋ ਵਾਚੀ ਹੋਈ ਕਵਿ ਜੀ 
ਅੱਗੇ ਦੇਣ ਲਾੱਗੇ ਹਨ । ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ 
ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਏ । ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸੀਆਂ ਕਗਣੀਆੰ ਪਰ ਸਤਿਗੂਗਾਂ ਦਾ 
ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਆ੫ ਐੱਜੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ । 

`ਦੇਵੀਸ ਅਵਤਾਰ ਨਾਮੇ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਸ਼ਨੁ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਵਰ੍ਹੇ 
ਮਧੁਕੋਟ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਜਿੱਤ ਨਾ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨ ਸਹਇਤ ਕੀਤੀ ਤਾੰ ਫਤੇ 
ਹੋਈ । ਓਥੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਬ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਹੈ । ਵਿਸ਼ਨੂੰ 
ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਏਥੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ । ਇਸ ਪੂਮੈਗ ਵਿਚ ਕਵਿੜਾਂ 
ਦੇ ਠਕਤੇ ਤੋਂ ਬੀਰਰਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਸੁਹਣਾ ਹੈ ! 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੫੨੨) ਰਸ ੧। ਅੰਸੂ ੪੭. 

੪੭. [ਮੇਦਨੀ ਦੀ ਆਦ ਕਥਾ, ਮਧੁ ਕੈਟ਼ਭ ਦਾ ਯੁੱਧ] । 

ਦੋਹਰ॥ ਸ੍ਰੀ ਨਾਰਾਯਣਾਹਰਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸੇਜ ਸ਼ੇਖ਼ ਤੇ ਪਾਇਸੁਪਤਿ ਜਬਾਂ ਸੁਖ 
ਕਾਲ ਚਿਰ, ਜਿਹ ਜੋਗੀ ਜਨ ਧੜਾਇ ॥੧॥ ਰੌਪਈ ॥ ਪਰਮ ਸਰੂਪ ਤੇਜ 
ਅਤੂਲਤਹੈ।ਬੀਜ ਕੂਤ ਸਭਿ ਜਗ ਕੋ ਅਤਿਹੈੱ।ਨਿਜ ਮਹਿ ਧਰਤੋਸ਼ਕਤਿ 

ਤ । ਸ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਸਥਿਤ ਸੈਘਾਰ ਕਰੈਤ॥ ੨॥ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਪੂਰਨ।ਅਨਉਪਮਾ ਗਨ ਸ਼ੱਤ ਚੂਰਨ) ਨਿਰਭੈ ਅਨੰਦ ਰੂਪ ਪਰਮਾਂਤਮ । 
ਹੋਤਿ ਚਰਾਚਰ“ਸਭਿ ਕੋ ਆਤਮ ॥੩॥ ਸ਼ਜਾਮਲ ਅਲਸੀ ਕੁਸਮ ਸਮਾਨ। 
ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਮਧੁਰ ਮੁਖਤੇ ਮੁਸ਼ਕਯਾਨ।ਅਯੁਤ ਬਿਲੌਚਨ ਮੁੱਦਿਤਕਰੇ। ਰਤਨ 
ਤਲਪ/ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਕੁ ਥਿਰੇ ॥੪॥ ਚਹੁੰਦਿਸ਼ਿ ਮਹਿ ਪਸਰਮੋ ਜਲ ਜਾਲਾ । 
ਅਪਰ ਨ ਕੁਛ ਪੱਯਤਿ ਕਿਤਿ ਭਾਲਾ1। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਇੱਛ ਅਨਸਾਂਗੇ 
ਕਮਲ ਨਾਭਿ ਭਾ ਯੁਤ ਥਿਸਥਾਰੇ'॥੫॥ ਤਿਸਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਉਤਪਤਿ ਹੋਵ। 
ਨੇਤਨਿ ਤੇ ਜਲ ਜਹਿ ਕਹਿ ਜੋਵਾ । ਤਿਸੀ ਕਮਲ ਕੇ ਥਲ ਕੋ ਪਾਇ। 
ਲਗਜੋ ਕਰਨਿ ਤਪ ਕੌ ਤਪਤਾਇ॥੬॥ਪੁਨਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇਛ ਠਾਨਿ। 
ਹਾਥ ਆੰਗੁਰੀ ਦੇ ਕਰਿ ਕਾਨ। ਕੁਛਕ ਹਲਾਇ ਸੁਕੌਡੂ€ ਕਰਿਕੈ। ਕਿਤਿਕ 
ਤਹਾਂ ਤੇ ਮੈਲ ਨਿਕਰਿਕੈ ॥੭॥ ਨਿਜ ਅਨਾਮਿਕਾ ਤੇ ਸੁ ਬਗਾਈ"।ਜੋਜਨ 
ਕਿਤਿਕ ਪਰੀ ਕਿਤਿ ਜਾਈ।ਤਿਸਤੇ ਦੌਤ ਦੋਇ ਤਨ ਧਾਗੇਬਲੀ ਬਿਸਾਣ 
ਬਡੀ ਕੁਜ ਵਾਰੇ ॥ ੮॥ ਬ੍ਰਿਧੇ ਕਲੇਵਰ”" ਤਿਨ ਤਤਕਾਲਾ। ਅੱਪ੍ਰਮਾਨ”” 
ਬਲ ਮੁਹਤ ਕਰਾਲਾ । ਚਹੁੰਦਿਸ਼ਿ ਬਿਚਰਹਿੰ ਜਲਕੇ ਮਾਂਹੀ । ਭਰੇ ਗਰਥ 
ਤੇ ਰਣ ਉਤਸਾਹੀ॥੯॥ਮਹਾਂ ਬਦਨ ਅਰੁ ਦਾੜ੍ਜਿਨਹੁ ਕੇ। ਰਕਤ ਬਿਲੋ- 

“ਜੋ ਸ਼ੇਖ਼ ਠਾਗ ਦੀ ਸੇਜਾ ਪਰ ਪੈਕੇ ਮੈਂਦੇ ਹਨ ਚਿਰ ਕਾਲ ਤੱਕ ਸੁਖ ਪੂਰਬਕ । “ਜੋ ਵੱਡਾਂ 
ਮੂਲ ਤੱਤ ਸਾਂਹੇ ਜਗਤ ਦ ਹੈ । ੧ਦੂਨੀਆੰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਪਾਲਣਾ ਤੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਉਪਮਾ 
ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਤੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ੱਤੂਆਂ ਦੇ ਚੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ । “ਚਰ: ਅਚਰ=ਜੜ੍ਹ ਚੇਤਨ । 
੬ਰਤਨਾ_ਜੜੀ ) ਸ਼ੇਜ ।` ?ਦੂੰਭਿਆ ਹੋਇਆ । ਦਨਾਭੀ ਦਾ ਕਮਲ_ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਹੋਇਆ 1 
“ਖੁਰਕ ਕੇ । "?ਚੀਚੀ ਨਾਲ ਦੀ ਉਂ ਗਲੀ ਨਾਲ ਵਗਾਹ ਮਾਰੀ । "ਸਰੀਰ ਵੱਧੇ। ਦਬਿਅੰਤ। 
“ਚੰਦੜ੍ਹਾ #ਨਾਰਾਯਣ ਨਾਮ ਆਮ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ । ਪੇਰਾਣਾਂ 
ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਵਿਤਪਤੀਆਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਆਮ ਪੂਸਿੱਧ_ ਇਹ ਹੈ-ਨਾਰ=ਜਲ, 
ਆਯਣ=ਘਰ ।=ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਣ (ਅਧਿਸ਼ਰਾਨ) ਜਲ ਹੋਇਆਂ ਸੀ । ਯਜੁਰ 
ਵੇਦ ਅਰ ਸ਼ਤਪਥ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਿਚ ਇਹ ਪਦ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤੇ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ 
ਆਇਆ ਹੈ । 7ਪ=ਕਾਲਾਂ । ਉਪ 



` ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਖ ਸੂਰਜ । (੧੫੨੩ ) ਰਾਸਿ ੧। ਅਸੂ ੪੭, 

ਚਨ ਭੀਮ ਤਿਨਹੁੰ ਕੇ । ਦੇਡ ਪ੍ਰਚੇਡ" ਬਜਾਵਹਿੰ ਬਲਤੇ। ਕੈਰਵ' ਗਰਜ 
ਉਤਾਇਲ ਚਲਤੇ ॥੧੦॥ ਬਿਚਰਤਿ ਆਇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਹਿੰਵ॥ ਹੁਤੋ ਕਮਲ 
ਪਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜਹਿੰਵਾ । ਦੇਖਿ ਦੁਹਨ ਕੋ ਡਰਜੋ ਬਿਸਾਲੇ । ਕਾਲੇ ਪਰਬਤ 
ਮਨਹੁ ਕਰਾਲੋ” ॥੧੧॥ ਤਨ ਰੁਹਿ ਖਰੇ ਤਰੋਵਰੁ ਜਾਲ”ਜਾਨੂ ਜੁਗ ਜੁਗ 
ਸਿੰਗ ਬਿਸਾਲ"। ਭੁਜਾ ਭੁਜੈਗਰਾਜ ਸੇ# ਨਿਕਸੇ। ਮਹਿਦ ਤਲਾਉ ਬਿਲੋ- 
ਚਨ ਬਿਕਸੇ॥੧੨॥ਰਕਤ ਬਰਨ ਸ਼ਰੋਣਤ ਕੇ ਪੂਰੇਸੈਠ ਦਘਧ ਜਨੁ ਆਇ 
ਹਦੂਰੇ”।ਨਿੰਦਾ ਜੋਗ ਬਿਥੈ ਗੋਸਾਈਂ।ਲਖਿਬਿਧਿ ਨੇ ਤਬਿਕੀਨ ਉਪਾਈ 
॥੧੩॥ ਸਤਤ ਮਹਾਂ ਮਾਯਾਂ ਕੀ ਠਾਂਨੀ । “ਉਤਪਤ ਸਥਿਤ ਹਤਨ ਜਗ 
ਚਾਨੀ4ਨਿੰਦਰਾ ਰੂਪ ਭਗਵਤੀ ਮਹਾਂਸ੍ਰਾਹਾ ਸੁਧ ਬਖਟੜ੍ਰਿਤ ਅਹਾ॥੧੪॥ 
ਰ੍ੀ ਸ੍ਰੀ ਪਰਮ ਈਸ਼ੁਰੀ ਪੁਸ਼ਟੀ"।ਸਰਬ ਚਰਾਚਰ ਰੂਪਾ ਤੁਸ਼ਟੀਂ। ਖੜਗ- 

“ਕੁਜਚੰਤੇ ਤੀਖਣ । “ਭਿਆਨਕ । “ਮਾਨੋ ਕਾਲੇ ਪਹਾੜ ਭਿਆਨਕ। ਏਤਨ ਦੇ ਰੋਮ ਮਾਨੋ 
ਖੜੇ ਹਨ ਦਰਖਤ ਸਮੂਹ । “ਦੇ ਗੌਤੇ ਮਾਨੋ ਪਹੜ਼ ਦੇ ਟਿਲੇ ਹੀ ਹਨ। ਬਾਹਵਾਂ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ 
ਵਤ । “ਮਾਨੋ ਦਗ ਦਗ ਕਰਦੇ (ਭਾਵ ਬਲਦੇ) ਪਹਾੜ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਏ । ੯ਬੂਹਮਾਂ ਨੇ ਲਖ ਕੇ । 
੯ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਪਾਲਨ ਤੇ ਮਾੜਨ ਵਾਲੀ ਹੇ ਜਗਤ ਦੀ ਰਾਣੀ । 

”ਸਹਾ=ਦੇਵਤਿਆੰ ਨਮਿੱਤ ਅਹੂਤੀ ਦੇਕੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,[ਸੈਸ: ਸ੍ਰਾਹ]] 
(ਅ) ਇਹ ਅਹੂਤੀ ਵਜਕਤੀਵਾਨ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਨਿ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਇਸਤ੍ਰੀ 
ਆਖਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਚਾਰ ਵੇਦਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਗ ਛੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਬਣੈ ਦੱਸੀਦੇ 
ਹਨ । (੬) ਸ੍ਹਾਹਾ ਨੂੰ ਹੁਦਾ ਪਸ਼ੁਪਤੀ ਦੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । 

ਸੁਧਾ=ਸੂਧਾ,--ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਪਿੜ੍ਹਾਂ ਨਮਿੱਤ ਅੂਤੀ ਦੇਕੇ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ । ਮਨੂੰ 
ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਸ੍ਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਗੁਣਕਾਰੀ ਹੈ (ਮਨੂੰ ੩, ੨੫੨)। 
(ਅ) ਦਕਕ ਦੀ ਇਕ ਕੌਨਿਆੰ ਜੋ ਪਿਤਗ ਦੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ । ਕਈ ਵੇਰ ਅੰਗਿਗਾ, 
ਰੁਦਰ ਤੇ ਅਗਨੀ ਦੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੂੰ ਬੀ “ਸੂਧਨੈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਰ੍ 

ਬਖਟ=ਵਖਟ,--ਵਖਟ ਸ਼ਬਦ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਟੂਤੀ ਦੇਕੇ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ । ਇਹ 
ਪਦ ਵੇਦਕ ਯੱਗਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੀਂਦਾ ਸੀ।(ਅ) ੩੩ ਦੇਵਤਿਆੰ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦਾ ਨਾਮ 
ਜੋ ਵੇਦਕ ਦੇਵੜੇ ਕਹੀਦੇ ਹਨ 1 ਵਖਟਕਿਤ=' ਵਖਟ” ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਕੇ ਅਗਨੀ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ 
ਗਈ ਅਜੂਤੀ । ਪਰੰਤੂ ਇਥੇ ਕਵਿ ਜੀ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਓਹ ਦੇਵੀ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਹ 
ਬੀ ਉੱਜੇ ਦੇ ਨਾਮ ਗਿਣ ਰਹੇ ਹਨ । ਲੱ 

“ਦੇਵੀ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ । ਪੁਸ਼ਟੀ=ਵਡੀ ਯਾ ਮੋਟਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ । "ਪੈਨ ਰੂਪ । 
ਂਪਾ;--ਅਦੂਰੇ । 7 ਪਾ:-=ਆਵਿ ਸ਼ਕਤਿ ਦੀ ਉਸਤਤਿ ਠਾਨੀ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੫੨੪) ____ ਰਾਸਿ ੧। ਅੰ ੪੭, 

ਨਿ ਸੂਲਨਿ ਚੱਕ੍ਨਿ ਘੋਰਾ" । ਮਹਾਂ ਨਾਦਨੀ'” ਸੈਖਨ ਸ਼ੋਰਾਂ ॥੧੫॥ ਪਰਮ 
ਸੁੰਦਰੀ ਨਮੋ ਹਮਾਰੀ। ਬੁੱਧ ਰੁ ਬੋਧ ਲੱਛਣਾ ਭਾਰੀ।ਜਗ ਸ੍ਰਾਮੀ ਪਰਬੋਧਨ 
ਕਰਿਯਹਿਤ੍ਰਾਸ ਬਿਸਾਲ ਮੋਰ ਪਰਹਰਿਯਹਿ” ॥੧੬॥ ਇਮ ਉਸਤਤਿ ਕੌ 
ਕੀਨਿ ਮਹਾਨੀਅਰੁ ਪੰਕਜ ਕੌ ਗਹਿ ਕਰਿ ਪਾਨੀ। ਸਕਲ ਓਜ ̀ ਸੋਂ ਕੀਨਿ 
ਕੰਪਾਵਨਿਜਗਤਨਾਬ ਕੇਹੇਤ ਜਗਾਵਨਿ॥੧੭॥ਕਗਤਵਛਲ ਕੈ ਕਾਟਨ- 
ਹਾਰੇ । ਜਾਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਯਾ ਉਰ ਧਾਰੇ । ਕਮਲਾਸਨ' ਕੌ ਧੀਰਜ ਦੀਨੰਸਿ। 
“ਨਿਰਭੈ ਰਹੁ ਰੱਛਕ ਮੁਲ ਚੀਨਸਿ॥੧੮॥ਦੁਸ਼ਟ ਦੇਤ ਜਿਨ ਬਡ ਆਕਾਗ 
ਕਰਿ ਸੈਘਰ ਕੋ ਲੋਹੁੰ ਸੰਘਾਰਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਕੁ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਦਿਖਰਾਯੋਂ । ਸ਼ਯਾ- 
ਮਲ ਮੇਘ ਮਨਹੁ ਬਿਦਤਾਯੋ ॥੧੯॥ ਦੇਖਤਿ ਦੈਂਤਨਿ ਅਚਰਜ ਮਾਨਾਂ । 
ਇਹ ਕੋ ਹੈ ਜਿਹ ਧੀਰ ਮਹਾਨਾਊ।ਹਮਹਿੰ ਬਿਲੋਕਤਿ ਭੈ ਨਹਿ ਮਾਨੇ(ਦਰ- 
ਪਤਿ? ਰਿਦੈ ਸਥਿਰਤਾ ਠਾਨੇ ॥ ੨੦ ॥ ਹਮ ਦੋਨਹੁੰ ਇਹੁ ਏਕਲ ਖਰਯੋ । 
ਬਦਨ ਪ੍ਰਮੈਨ ਨੈਕ ਨਹਿ ਡਰਜੋ । ਲਾਂਬੀ ਕੁਜਾ ਬਿਕੂਖਨ ਧਾਰੀ। ਆਯੁਤ 

` ਛਾਤੀ ਸੋਭਨ" ਭਾਰੀ॥ ੨੧॥ ਪਕਰਹਿ ਇਸਿ ਭੱਛਨ ਕਰਿ ਲੋਹਿੰ । ਛੁਧਾ 
ਨਿਵਾਰਹਿਂ ਹੈ ਜੁ ਅਛੇਹਿ” । ਇਮ ਕਹਿ ਦੋਨੋ ਓਜ ਸੈਭਾਰਾ। “ੜਿਜ਼ਟ 
ਤਿਸ਼ਟ”?ਮੁਖ ਉਚ ਉਚਾਰਾ॥੨੨॥ਭਜੈਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੰਦ ॥ਸੁਨੀ ਸ਼੍ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼੍ੋਨ 
ਮੈਂ ਉਚ ਬਾਨੀ । ਭਰੇ ̀ ਓਤਸਾਹੈ ਭਏ ਸਾਵਧਾਨੀ । ਕਹਜੋ “ਮੈ ਖਰੋ ਆਪ 
ਆਵੋ ਸੁ ਨੋਗੇ ਦਿਉ” ਦੈਦ""ਜੁੱਧੈ ਸੁ ਕੁੱਧੈਦ ਘਨੇਰੇ ॥੨੩॥ ਮਿਲੇ ਆਪ 
ਮਾਂਹੀ ਜਰੈਨਾਬ ਦੇਤ” । ਭਰੇ ਬੇਗ ਭਾਰੇ ਚਹੋਂ ਹੋਹਿ ਜੈਤੇ। ਬਿਰੁੱਧੇ'ਸ 
ਕ੍ਰੱਧੇ ਮਚਤੋ ਸੁੱਧ ਜੁੱਧੀਮਹਾਂ ਦੱਪ ਮੱਧ ਕਰੈਂ ਬੱਧ ਉੱ'ਧੈ॥੨੪॥ਗਹੇ ਬਾਂਹ 
“ਦੋਊ ਕਰੇ ਓਜ ਪੇਲੇਂਅਰੀਲੇ ਹਠੀਲੋੇ ਮੁਛਾਲੇ”” ਧਕੇਲੈਂ। ਭਿੜੇ ਭੇੜ 
ਭਾਰੇ ਭਏ ਭੀਮ ਭੇਖੀਚਪੇਟੈਂ ਦਪੇਟੈਂ ਲਪੇਟੈਂ ਅਸ਼ੇਸ਼ੰ" ॥੨੫॥ਅਟਾ ਅੱਟ” 
ਹਾਸੈਂ, ਸਟਾ ਪੱਟ” ਜੁੱਟੈ' '। ਲਣਾਂ ਪੱਟ" ਹੋਵੈਂ ਧਣਾ ਧੱਟ” ਕੁੱਟੈਂ । ਬਟਾ 
੧ਤਲਫ੍ਰਾਗੀ ਤ੍ਿਸੂਲਾੰ ਭਿਆਨਕ ਚੱੱਕਰੀੰ ਵਾਲੀ ਧਭ ਨਾਲ । ₹ਬੜੀ `ਧੁਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। 
ਬਬੂੰਧੀ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਭਾਰੀ ਜਣਾਇਕ । ਓਾਵ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਖਬਰ ਕਰੋਂ, ਜਗਾਓ । “ਬ੍ਰਹਮਾਂ। 
$ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ । “ਹੰਕਾਰ ਵਿਚ ਹੋਕੇ । ੯ਜ਼ੋਭਾ ਵਾਲੀ । ₹ਅਛੇਹ=ਇਕ ਰਸ, ( ਅ) ਬਹੁਤਾ 
ਵਡਾ । (੬) ਅਡੇਦਯ=ਜੇ ਛੇਦਯਾਂ ਨ ਜਾਏ, ਭਾਵ ਜੋ ਬੜਾ ਬਲੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। "ਦਖੜਾ ਹੋ, 
ਖੜਾ ਹੋ। "ਦਹ ਨੂੰ। ਕੋਧਵਾਨ ਹੋਕੇ । "ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤੇ ਦੈਂਤ। ਰੁਕੇ । "“ਉੱਚੀ। 
'&ਧੱਕਦੇ ਹਨ । "“ਅੜਨ ਵਾਲੇ, ਹਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਵੱਭੀਆੰ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲੇ । “ਖਿਬਕੇ 
ਦਬਾਏ (ਫਿਰ) ਸਾਰੇ ਲਪਟੇ । “੯ਠਾਹ ਠਾਹ । ““ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ । ”"ਜੱਫੋ ਜੱਫੀ । “ਧੜ ਧੜ । 



ਸ਼ੀ ਗਰ ਪੁਤਾਪ ਸੁਰਜ । (੧੫੨੫) ਰਜਿ 
ਪੱਟ ਝਟਕੈ' ਪਟੱਕੋਂਪਲੱਟੈ"। ਕਟਾ ਕੱਟ ਓਠੈ ਅਟੱਕੈ ਕੈ, ਨ ਲੱਟੈ"॥੨੬॥ 
ਦੁਊ ਦੈਂਤ ਦੌਰੇ ਵਯਾ ਸਿੰਧ ਉਪੈਂ' । ਗਹੀ ਬਾਂਹ ਢੋਨੋ ਹਾਂ ਭੀਮ ਚੁਮੈ। 
ਕਰੈ ਓਜ ਦਾਬੈ' ਜਥਾ ਨੰਮਿ੍ ਹੋਵੈਂ” । ਧਰੈ' ਪਾਇ ਪੇਲੈਂ“ ਹਠੀਲੋ ਖਰੋਵੈਂ॥ 
੨੭॥ ਦੋਹਰਾ॥ ਮਧੁਕੈਟਭ ਜੁਟੇ ਸੁ ਭਟ= ਗਹੀ ਮਹਾਂ ਬਲਿ ਬਾਂਹ । ਦੋਨਹੁੰ 

`ਦਿਸ਼ਿ ਦੋਨਹੁ ਖਰੇ ਦਿਵ ਪ੍ਰਾਕਮ ਕੇ ਮਾਂਹਿ ॥ ੨੮ ॥ ਪਾਧੜੀ ੬੮ ॥ ਤਬ 
ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਨੋਂ ਬਲ ਸੈਭਾਰਿ । ਬਾਹੁਨਿ ਉਨਾਇ ਉਰਧ ਉਦਾਰ” । ਲਟਕੇ 
ਉਤੋਗ ਦੋਨਹੁ ਮਹਾਂਨ । ਕਰਿ ਝਟਕ ਗੇਰ ਦਿਯ ਦੂਰ ਥਾਨ ॥ ੨੯॥ 
ਤਬ ਪਰੇ ਜਾਇ ਜੋਜਨ ਸੁ ਬੀਸ। ਗਿਰ ਕਰਿ ਉਠੇ ਸੁ ਨਿਜ ਦਾਂਤ ਪੀਸ 
ਗਰਜੈਤਿ ਕੂਰ ਤਰਜੈਤਿ ਆਇ'ਮੁਖਿਮਾਰ ਮਾਰ”ਬਕਤੇ ਰਿਸਾਇ॥੩੦॥ 
ਉਛਲੌਤ ਨੀਰ ਤਿਨ ਬੇਗ"”ਸੋਗ/ਸਮ ਸੈਲ ਮੇਰ ਮੰਦਰ ਉਤੈਗ''। ਇਤਿ 
ਪ੍ਰਭੂ ਬੇਗ ਕੀਨਸਿ ਉਦਾਰ”।ਪੰਕਤਹੁਵੇਤਿ ਜਲ ਕੇ ਪਰਹਾਰ ॥੩੧॥ਪੁਨ 
ਭਿੜੇ ਆਇ ਮੁਸ਼ਟਨਿ ਚਪੇਟ"।ਬਾਹੁਨਿ ਉਠਾਇ ਹਨਤੋ ਸ ਕੇਟ"ਤਸ਼ਿ 

ਪ੍ਰਭੁ ਕੇ ਸੁ ਅੰਗਰਣ ਕਗੰਤ ਸ਼ਬਦ ਉਠਤੋ ਉਤੌਗ ॥੩੨॥ਰੁਣ- 
ਕੈਤਿ'੬ ਚਰਨ ਨੂਪਰ'” ਸੁਹਾਇਜਿਨ ਪਰ ਜਰਾਉ-ਗਨ ਰਤਨ ਛਾਇ। 
ਬਹ ਬਜਤਿ ਮੇਖਲਾ ਮੱਧਯ ਦੇਸ਼"'।ਉਛਲੀਤਿ ਉਰਧ ਜਬਿ_ਬਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼" 
॥੩੩॥ਕਰ ਕੈਕਨ ਦੈਡ ਅੰਗਦਉਦਾਰ'।ਡੁਲਯਤਿਕਰਨ ਕੁੰਡਲਸੁਚਾਰ 
। ਸਿਰ ਮੁਕਟ ਬਿਰਾਜਤਿ ਦਿਪਤਿ ਜੋਤਿ। ਜਨੁ ਕੋਟਿ ਦਿਵਾਕਰ” ਚਮਕ 
ਹੋਤਿ॥੩੪॥ਵਰਨ ਪ੍ਰਹਾਰ ਦਾਵਨ ਲਗਾਇ”।ਜਬਿ ਲਗੈ ਆਵ ਬਹੁ ਧੂਨਿ 
੧ਬਟਕਕੇ ਪਟਕਾਕੇ ਪਲਟਦੇ ਹਨ । "ਕਟ ਕਟ ਕੇ ਹੋਠ ਅਟਕਦੇ ਹਨ ਹਟਦੇ ਨਗੇ 
(ਲਟਨ=ਥੱਕਕੇ ਡਿਗ ਪੈਣਾ) ਉਪਰ । “ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਨੀਵੇਂ ਹੋਣ (ਵਿਸ਼ਨੂੰ) ਜੀ। “ਰਖਕੇ 
ਪੈੜ ਧੱਕਦੇ ਹਨ । ਸੁਰਮੇ ਟੱਕਰੇ। “ਬਾਹਾਂ ਬੜੀਆਂ ਉਪਰ ਨੂੰ ਉਠਾਈਆਂ,੯ਅਪਨੇ ਦੇਦ ਪੀਸਕੇ। 
€ਧਮਕਾਂਵਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ । "“ਤੇਜੀ, ਕਾਹਲੀ । "ਸੰਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੈ ਤੇ ਉਚੇ ਮੰਦਾਚਲ ਪਰਬਤ 

ਵਾਂਗ । "ਭਾਵ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਕੀਤ।ਦੰਜਲ ਦੇ ਦੇ ਮਾਰਨੇ ਕਰਕੇ ਕੱ ਨੇ ਹੁੰ ਦੇ ਜਾਂਦੇਹਨ।(ਪੰਕ੍ਰਿ=ਜੁਧ 
ਵਿੱਚ ਦਸ ਆਦਮੀਆੰ ਦ। ਜੱਥਾ । ਪੰਕਤ ਹੋਣ=ਇਕ ਦੁਜੇ ਨਾਲ ਲੱਨੇ ਹੇ ਜਾਣਾ ਦੁਸ਼ਮਨ ਦਾ 
ਜੋਰ ਪੈਣ ਤੇ) । (ਅ) ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੁਛਾੜ ਨਾਲ ਪੰਕ--ਤ=ਚਿਕੜ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 
(ਏ) ਪਾਂ:-ਪਹਾਰ । ਫਿਰ ਅਰਥ-ਛੱਲਾਂ (ਇੰਨੀਆਂ ਉੱਚੀਅੰ) ਉਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ (ਕਿ ਮਾਨੋ) 
ਜਲ ਦੇ ਪਹਾੜ ਹਨ । $ਂਮੁਕੀਆੰ ਚਪੇੜ ਨਾਠ।"“ ਮਿਲਕੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ । “੬ਛਣਕਦੇ ਹਨ । 

““ਬੰਜਰਾਂ । "ਤੜਾਗੀ ਲਕ ਵਿੱਚ (ਪਾਈ ਹੋਈ) । "੯ਬਹੁਤ ਬਲ ਨਾਲ । “”ਹੱਬ ਦੇ ਕੜੇ, 
ਛੁਜ ਦੈੜਿਆਂ ਦੇ ਬੁਹੱਟੇ ਬੜੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ / ”ਕੋੜਾਂ ਸੂਰਜਾਂ ਦੀ । । ੨੩(ਆਪੋ ਆਪਣਾ) ਦਾਉ ਲ ਤਾਕੇ 
ਵਾਰ ਪਰਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੫੨੬) ਰਾਸਿ ੧। ਅੰਸੂ ੪੭, 

ਉਠਾਇ'। ਜਿਮ ਪਰਹਿ ਬੱਜ੍ ਭੂਮੀ ਮਹਾਂਨ” । ਤਿਮ ਲਗਹਿ ਮੁਸ਼ਟ ਕਰਿ 

3੩ਹਿ ਤਾਨ” ॥ ੩੫ ॥ ਤਰਜੈਤਿ” ਮਹਤ ਗਰਜੈਤਿ” ਬੀਰ । ਜਿਮ ਪ੍ਰਲੈ 
'ਮੇਘ ਕੀ ਧਨਿ ਰੀਭੀਰ । ਉਛਲੈਤਿ ਨੀਰ ਬੇਗੈ ਕਰੇਤਿ“ । ਦਸ ਦਿਸ਼ਨਿ 

ਪੁਰ ਸ਼ਬਦੈ ਉਠੈਂਤਿ” ॥ ੩੬॥ ਦੋਹਰਾ ॥ ਤੀਨਹੁ ਤਨ ਜਲ ਜਾਲ ਮਹਿ” 
ਬਿਚਰਤਿ ਏਵ ਸੁਹਾਵਿ। ਤ੍ਰੈ ਗਿਰ ਮੰਦਰ ਪਾਇ ਜਨੁ ਸਾਗਰ ਮਥਹਿੰ 
ਬਨਇ”॥੩੭ ॥ ਭੁਜੈਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਫੈਂ ॥ਇਤੈ ਏਕ ਪ੍ਰੱਕੂ ਉਤੈ ਦੋਇ ਭਾਈ । 
ਰਿਸੇ ਲਾਲ ਨੇਤੁੰ ਸੁ ਮੁਸ਼ਟੈਂਢ ਉਠਾਈ । ਅਰੀਲੈ_ਅਰੈ' ਪਾਇ ਰੋਪੇ 
ਅਗਾਰੇ'। ਭਿਰੇ ਸੈਮੁਖੇ ਸੂਰ ਬਾਂਕੇ ਜੁੜਾਰੇ॥੩੮॥ਗਹੈਂ ਹਾਥ ਜੋਰੈਂਮਰੋਰੈਂ 
ਮਹਾਨਾ"। ਭਏ ਰੂਪ ਘੋਰੈਂ ਨ ਛੋਰੈ' ਸੁ ਥਾਨਾ। ਅਰੈਂ ਅੰਗ ਸੌਂ ਅੰਗ ਮੇਲੇ 
ਧਕੇਲੈਂ । ਚਪੇਟੇਂ ਹਤੈ” ਦੋਡ ਠੋਕੈਂ ਸੂ ਪੇਲੈਂ'॥ ੩੯ ॥ ਤਪੇ ਤੇਜ ਤੇ 
ਕ੍ਰੋਧ ਜਾਗੇ ਜਿਨ੍ਹੋ ਕੇ। ਕਰੇਂ ਘਾਵ, ਲਾਗੇਂ 'ਸਰੀਚੇ ਤਿਨੋਂ ਕੇ। ਕਈ ਕੋਸ ਲੋ 
ਖੇਤ ਮੈਦਾਨ ਪਾਯੋਂ”। ਵਿਰੈਂ ਬੀਚ ਨੀਰੋ ਸੁ ਸ਼ਬਦੇ ਉਠਾਯੋ ॥੪੦॥ ਜੁਟੇ 
ਧਰਮੁ ਜੁੱਧੇ ਬਿਰੁੱਧੈ ਬਿਸਾਲੋ' ।ਤਕੈੱ ਮਾਰਿਬੇ ਕੌ ਫਿਰੈ ਆਲਬਾਲੇ'= | 
ਚ਼ਪੇਟੇਂ ਚਟਾਕੇਂ” ਸੁ ਮੁਸ਼ਟੈਂ ਉਤੋਗੇ। ਕਰੈਂ ਘਾਤ" ਜੋਧੇ ਸਹੈ' ਘਾਵ 
ਅੰਗੇ'॥੪੧॥ ਤਰੈ ਉਪਰੇ ਤ੍ਰਿਗੇ ਦਾਵ ਖੇਲੈ” । ਫਿਰੈ' ਦਾਹਨੇ ਬਾਮ 
ਬਾਹੂਨਿ ਪੈਲੈਂ”ਕਹਾਂ ਲੋ ਕਹੈਂ ` ਕੋਇ, ਕਾ ਮੈ ਸੁ ਬੁੱਧੈੱਭਿੜਯੋ ਭੇੜ ਭਾਰੋ 
ਭਯੋ ਭੂਰ ਜੁੱਧੈ॥੪੨॥ਸੈਯਮਸੈਮਤ ਪੰਰ ਸਹੈਸ੍ ਬਿਤੇ ਜਬਿ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸ 
ਹੂੰ ਦਿਸ਼ਿ ਮਾਨੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਕੁ ਨੇ ਤਬਿ ਕੀਨ ਬਿਚਾਰਨਿ”ਤੂਰਨ ਪੋ ਪ੍ਰ ਦਈ 
ਇਮ 'ਬਾਨੀ"।ਦੇਤਨਿ ੪ ਬੀਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਭਈ ਭਰਮਾਇ ਦਈ ਮਤਿ ਯੋ ਤਬਿ 
“ਜਦ ਲਰੇ (ਵਾਰ ਤਾਂ ) ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ ਉੱਠਦੀ ਹੈ । ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ (ਇੰਦੌਰ ਦਾ ) 
ਮਹਾਂਨ ਬੱਜਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਬਲ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆਂ । “ਤਾੜਨਾ, ਧਮਕਾਉਣਾ; ਦਪਕਨਾਂ । [ਸੈਸ:, 

ਤਰ੍ਜਨ] “ਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । ੬ਅਵਾਜ਼ ਉਠਣ ਨਾਲ ਦਸੋ ਦਿਸ਼ਾ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ (ਸ਼ੋਗ 
ਨਾਲ )। “ਸਾਂਰੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ । ਤਿੰਨ ਮੰਦਰਾਚਲ ਪਹਾੜ ਪਾਕੇ ਮਾਨੋ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਬਨਾਕੇ 
ਰਿੜਕਦੇ ਹਨ । ੯ਘਸੁੰਨ। ੧ਅੜਨ ਵਾਲੇ ਅੜਦੇ ਹਨ ਪੈਰ ਰੱਖਕੇ ਅੱਗੇ। ੧੧ਜੋਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ 
ਮਰੋੜਦੇ ਹਨ। "“ਂਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ । "ਬਾਹਾਂ (ਭਾਵ ਮੋਢੇ ਯਾ ਅਰਕਾਂ) ਮਾਰਕੇ ਧਕੇਲਦੇ 
ਹਨ । "ਜੋਗ ਤੁਮਕ। ਰਚੀ । "“ਰੁਕੇ ਬੜੇ । ੬੪ਉਤਰਫੇ ! "“ਚਟਾਕ ਦੇਕੇ (ਮਾਰਦੇ ਹਨ )। 
੧੮ਰਦੇ ਹਨ। "੯ਅੰਗਾਂ ਤੇ। “ਹੇਠ ਉਤੇ ਟੇਢੇ ਦਾਉ ਖੇਲਦੇ ਹਨ [ਸੈਸ:, ਤਿਰ੍ਯਕ=ਟੇਢਾ] । 
੩੧ਕੁਜ ਨੂੰ ਧੱਕਦੇ ਹਨ । “ਕਿਸ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਬੁੱਧਿ ਹੈ। ੨੩ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ । “”ਸਰੱਖਹਤੀ 
(ਮਾਯਾ) । #ਪ:-ਗਰਬੋਤ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਰਤਾਪ ਸੂਰੇਜ । ( ੧੫੨੭! ਰਾਜਿ ੧ । ਅੰਸੂ ੪੭. 

ਠਾਠੀ ।-ਦੋਰ ਹਮ ਬੀਰ ਬਲੀ ਬਡ ਹੈਂ ਇਹ ਏਕਲ ਧੀਰ ਮਹਾਂ ਅਭਿਮਾਨੀ 
-॥ ੪੩॥-ਮਨ ਮੋਹਨਿ" ! ਤੋਹਿ ਸਰੂਪ ਮਹਾਂ ਅਤਿ ਜੁੱਧ ਕਰਜੋ ਅਧਿਕੈ 
ਘਮਸਾਨ।ਹਮ ਰੀਝ ਰਹੇ ਤਵ ਪ੍ਰਾਕ੍ਹਮ ਕੋ ਪਿਖਿ ਭਾਂਤਿ ਅਨੇਕ ਸੁ ਬੁਧਿ ਤੇ 
ਠਾਨ॥ਤੁਬ ਸੈਗ ਨ ਜੈਗ ਉਮੰਗ ਕਰੈਂ” ਅਬ ਹੋਹੁ ਨਿਸੈਗ ਉਤੌਗਮਹਾਨਾ 
ਚਿਤ ਚਾਹਤਿ ਹੈ' ਕੁਛ ਦੇਵਨਿ ਕੋ ਅਕਿਬਾਂਛਤਿ" ਜਾਂਚ ਲਿਜੈ ਬਰ 
ਦਾਨਾ”-॥੪੪॥ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਸੁ ਜਾਨਿ ਮਹਾਨ ਭਨਕੋ-ਸਿਰ ਦਾਨ ਅਭੋ 
ਕਰਿ ਦੀਜੇ' । ਸਾਚ ਕਰੋ ਬਚ ਆਪਨਿ ਕੋ ਅਬਿਨਾਸ਼ਿ ਬਡੇ ਜਸੁ ਕੋ ਬਰ 
ਲੀਜੇ। ਯ ਬਿਨ ਚਾਹਿ ਨ ਮੋਹਿ ਕਛੂ ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਮਾੰ ਕੋ ਕਿਮ ਜਾਦਨ 
ਕੀਜੈ” । ਕੀਰਤਿ ਜਾਂ ਬਿਸਤੀਰਤਿ ਹੈ, ਨਿਤ ਜੀਵਤਿ ਥੀਵਤਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ 
ਪੀਜੇ'-॥੪੫॥ਮਧੁ ਕੈਟਭ ਦੈਤ ਉਭੈ ਬਡ ਬੀਰਜ ਧੀਰਜ ਧਾਰਿ ਯੇ ਬਾਕ 
ਉਚਾਰ।-ਜਲ ਹੀਨ ਜਹਾਂ ਥਲ ਤਾਂ ਤਲ ਉਪਰ ਸੀਸ ਟਿਕਾਇ ਕੈ ਲੇਹੁ 

_ਉਤਾਰ॥ਕਹਿ ਬਾਕ ਦਯੋ ਨਹਿ ਕੂਰ ਕਰੈਂ ਤਿਹ;ਪੂਰਨਿ ਹੋਇ ਸੁ ਪਰਣ] 
ਹਮਾਰਾ।ਜਸ ਜੀਵਨ ਹੈ ਧੰਨ ਬੀਵਨ ਹ੍ਰੈਂ”,ਲਿਹੁ ਸੀਸ,ਕਰੋ ਨਹਿ ਆਪ 
ਵਾਰਾ-॥੪੬॥ਜਗਨਾਥ ਨਰਾਯਨ ਸ਼੍ਰੀਪੁਰ ਸ਼ੋਤਮ ਯੋ ਸੁਨਿ ਬਾਕਉਪਾਇ 
ਬਿਚਾਰਾ। ਨਿਜ ਆਸਨ ਕੌ ਕਰਿਕੈ ਜਲ ਊਪਰ ਬੈਠਿ ਗਏ ਕਰਿਕੇ 
ਬਿਸਤਾਰ। ਤਬ ਦੈਤਕੋਉਰੁ''ਦਿੱਖਾਵਨਿ ਕੀਨਸਿ;-ਹੈਥਲ'" ਨਾਜਲ"” 
ਲੇਹੁ ਨਿਹਾਰਾਂ । ਤਵ ਗ੍ਰੀਵ ਤੇ ਸੀਂਸ ਉਤਾਰਨ ਮੇ ਹੁਇ ਸਾਚ ਕਹਜੋ ਜਸੁ 
ਪਾਇ ਉਦਾਰਾ-॥ ੪੭॥ ਕ੍ਰੰਡਲ ਤੇ ਮੁਖ ਮੰਡਲ ਸ਼ੋਭਤਿ ਸੀਸ ਕਿਰੀਟ 
ਰਹਯੋ ਚਮਕਾਈ।ਆਨ ਧਰਜੋ ਪ੍ਰਭੁ ਕੇਰ ਉਰੂ ਪਰ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੱਠ ਕੀ ਚਂਘ'” 
ਬਢਾਈ।ਔਰ ਸਰੀਰ ਪਰਯੋ ਜਲ ਊਪਰ ਦੀਨੇ ਪਸਾਰਿ ਕੈ ਹਾਬੁ ਰੁ ਪਾਈ। 
ਯੋ ਮਧ ਕੈਟਭ ਦੈਤ ਦੁਊ; ਮਨ ਪਾਵਨ ਤੇ ਦਿਯ ਦਾਨ ਮਹਾਈ॥੪੮॥ ਸ਼੍ਰੀ 
ਜ਼ਗਨਾਥ ਉਭਾਰ ਕੈ ਹਾਥ'ਸੁ ਚੱਕ ਸੈਭਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ ਆਰਾ'।ਦੈਤਨਿ ਕੌ 
ਹੇ ਮਠ ਮੋਹਣ ਵਾਲੋ। “ਹੁਣ ' ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ- ਨਲ ਜੈਗ ਦੀ ਉਮੈਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ । "ਮਨ 

ਇੱਛਤ । ਵਰਦਾਨ । “ਸਿਰ'ਦਾ ਦਾਨੋ' ਕਰੇ ਨਿਰਭੈ ਹੇਕੇ । ੬ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਵੱਤੇ ਜਸ ਦ' ਵਰੇ 

ਲਓ। “ਇਸ ਬਿਨ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰਾਂਬੁਛ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ 
8ਗਾਂ। ਦੋਜਿਸ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਵੇਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਤ ਜੀਦਾ ਤੇ ਬੀੱਦਾ ਹੈ; ਤੇ (ਜਸ ਰੂਪੀ) 

#ਮਤ ਨੂੰ ਪੀਂਦਾ ਹੈ । ੯੯ਵ' ਬੜੇ ਬਲ ਵਾਲੇ । ” ਜਸ ਨਾਲ ਜੀਉਣਾ (ਹੀ)ਧੈਨ ਬੀਵਣ' 

ਹੈ। "ਪੱਟ । “ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ।ਜਲ` ਨਹੀਂ ਹੈ ।ਸ਼ੌਕ । "“ਹਜ਼ਾਰ ਆਰੇ ਵਤ । 

#ਪ੩=ਤੁਬ। ` _।ਪ"ਢਾਨ । ਰ੍ 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਂਪ ਸੂਰਜ । (੧੫੨੮) ___ ਰਸਿ ੧। ਅੰ੧੪੮, 

ਸਿਰ ਕਾਟ ਦਿਯੋ ਜਿਨ ਕੋ ਧਰ ਭੀਮ" ਪਰਯੋ ਬਿਸਤਾਰਾ । ਪੂਰਨ ਕੀਨਿ 
ਮਨੋਰਥ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭੁ ਤਾਤਨਤੇ ਜਬਿ ਸੀਸਉਤਾਰ।ਪੰਕਜ ਆਸਨ” ਕੋ ਕਰਿ 
ਸ਼ਰਾਸਨ'-ਜੋ ਤਵ ਕੌਟਕ” ਸੈਕਟ ਹਾਰਾ-॥ ੪੯ ॥ ਚੀਕਨਤਾਂ' ਨਿਕਸੀ 
ਤਿਨ ਭਾਠ਼ ਤੇ ਉਪਰ ਨੀਰ ਰਹੀ ਤਰ ਛਾਈ%ਤਾਂਹੀਤੇਹੋਤਿ ਕਈ ਧਰਨੀ 
ਜਗਦੀਸ਼ ਕਲਾ ਨਿਜ ਤੇ ਠਹਿਰਾਈ । ਆਸਨ ਕੇ ਤਰ ਮੇਦ ਨਹੀ' ਪਰਿ” 
ਪਾਵਨ ਯਾਹੀਂ ਤੇ ਭੀ ਅਧਿਕਾਈ । ਹੋਇ ਅਸੀਨ ਨਰਾਯਨ ਕੋ ਇਮਿ 
ਤੀਰਥ ਕੇ ਇਸਮੇ ਸਮੁਦਾਈ ॥੫੦॥ਰੌਪਈ॥ਭਈ ਮੇਦ" ਤੇ ਧਰਨੀ ਇਹੈ 
ਯਾਂਤੇ ਨਾਮ-ਮੇਦਨੀ-ਕਹੈ।ਤਿਸ ਪੀਛੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਤਪਘਾਲ॥ਲਾਖਹੁੰ ਸੈਮਤ 
ਤਪਜੋ ਬਿਸਾਲਾਂ ॥ ੫੧ ॥ ਪੁਨ ਸਭਿ ਇਹ ਪਰਪੰਚੁ ਬਨਾਯੋ । ਜੜ੍ ਜੋਗਮ 
ਜੇਤਿਕ ਦਿ੍ਸ਼ਟਾਯੋਲਾਖਹੁ ਰਿਖ ਇਸ ਥਲ ਮਹਿ ਆਇ । ਤਪ ਕੋ ਤਪਿ 
ਉਚੋ ਪਦ ਪਾਇ ॥੫੨॥ਭੋਂ ਸੈਗਤਿ ਇਤਿਹਾਸੁ ਬਿਸਾਲਾ । ਸੁਨਤਿ ਪਠਤਿ 
ਅਘ ਨਾਸਹਿੰ ਜਾਲਨੋਂ। ਇਮ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਮੁਖ ਗਾਯੋ। ਦਿਵਸ ਤੀਸਰੋ 
ਤਹਾਂ ਬਿਤਾਯੋ ॥੫੩॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਪੂਥਮ ਰਾਸੇ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰ 
ਵਾਸ ਕੁਰਛੇਤ੍ਰ ਪ੍ਰਸੈਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਸਪਤ ਚੜ੍ਹਾਰਿੰਸਤੀ ਲੈਸੂ ॥ ੪੭॥ ` 

ਰ੍ ੪੮, [ਜਮਨਾ ਦੀ ਆਦਿ ਕਥਾ] 
ਦੌਹਰਾ ॥ ਤੀਨ ਦਿਵਸ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰ ਜੀ ਕੁਰੁਛੇਤਰ ਮਹਿ ਬਾਸ। ਪੁਨ ਆਂਗੇ 
ਗਮਨੇ ਸੁਮਗ ਸਿਮਰਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਬਿਨਾਸ਼" ॥੧॥ ਚੌਪਈ ॥ ਸਨੈ ਸਨੈ ਸਹਿ 
'ਸੈਗਤਿ ਚਲੇ । ਸਭਿਹਿਨਿ ਕੀ ਸੁਧਿ ਲੋਵਤਿ ਭਲੋ । ਹੋਹਿ ਸ਼੍ਰਮਤ੯ ਤਿਸ 
ਦੇਹਿ ਸਹਾਰ।ਕਿਹ ਨਹਿੰ;ਰੰਸੈਕਟ ਕਿਸੂ ਪ੍ਰਕਾਰ॥੨ਸਭਿਹਿਨਿੰਕੋ ਅਰੋਗ 
ਕਰਿ ਚਲਿ ਹੈਂ।ਜੈਜੈਕਾਰ ਹੋਤਿ ਸੁਨਿ ਭਲਿ ਹੈ।ਜਹਿੰ ਕੰਹਿੰ ਜਸੁ ਪਸਰਹਿ 
ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ । ਮਿਲਹਿੰ ਬਹੁਤਿ ਨਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸੁ ਉਰ ਕੋ ॥੩॥ ਪਹੁੰਚਤਿ ਭੇ 
ਕਾਲਿੰਦ੍ਰੀ ਕੂਲ”। ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਕਾਮਲ ਜਲ ਅਨੁਕੂਲ"'।ਸੋਗਤਿ ਭੀਰ ਸੈਗ 
ਗੁਰ ਭਾਰੀ।ਉਤਰੇ ਸੁੰਦਰ ਛਾਯ ਨਿਹਾਰੀ ॥੪॥ ਪਾਵਨ ਜਲ ਮਹਿ ਸਕਲ 
ਸ਼ਨਾਨੇ। ਜਥਾ ਸ਼ਕਤਿ ਦੀਨਸਿ ਤਹਿ ਦਾਨੇ। ਖਾਨ ਪਾਨ ਕਰਿ ਕੌ ਬਿਸ- 
"ਭਜਾਨਕ ਧੜ । ”ਬੂਹਮਾ ਨੂੰ । ਵਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ । $ਦੁਖ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ । “ਮਿੱਬ । <ਪਾਣੀ ਤੇ 
ਢੈਲਕੋ ਤਰ ਰਹੀ ਸੀ । ਆਸਨ ਦੇ ਹੇਠ ਮਿੱਥ ਨਹੀ' ਸੀ ਪਈ । "ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰੰਜੋ ਬਕ 
ਜਾਵੇ ਉਸਨੂੰ । “ਜਮਨਾ ਦੇ ਕੌਢੇ । ""ਸੁਹਾਵਣਾ । #ਨਿਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨ ਮਾੜ੍ਰ੍ 
ਨਾਲ਼ ਪਾਪ ਦੂਰ ਨਹੀਂ” ਹੰਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਸੁਣਕੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖਯਾ ਲਵੇਂ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਤਿਆਗੇ, 
ਛਲੇ ਗ੍ਰਹਣ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪਾਪ ਜ਼ਦੂਰ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। _1ਪਾ:-ਮਹਿ । ਤੰਪਾਰ=ਕੋ | 



__ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਪ ਸੁਰਜ। (੧੫੨੬੯) ___ਰਸਿ੧। ਅੰਸੂ ੪੮. 
ਰਾਮੇ। ਉਠਤਿ ਸਕਲ ਸਿਮਰਤਿ ਹਰਿ ਨਾਮੇ ॥ ੫॥ ਸਭਿ ਸੈਗਤਿ ਚਿਤ 
ਬ਼ਾਉ ਘਨੌਰਾ । ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਕ ਸੁਨਹਿੰ ਸਭਿ ਬੇਰਾ"। ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਕਰਿ 
ਸਭਿਨਿ, ਅਗਾਰੀ” । ਬੂਝਨਿ ਕੇ ਹਿਤ.ਗਿਰਾਂ ਉਚਾਰੀ॥੬॥ ਪ੍ਰਭੁ ਜੀ ! 
ਜਮਨਾ ਕੋਰ ਪ੍ਰਸੇਗ । ਕਰਹੁ ਸੁਨਾਵਨਿ ਮੈਗਤਿ ਸੈਗ। ਜਬਿ ਤੀਰਥ ਕੋ 
ਲਹੈ' ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ । ਭਾਉ ਸਹਤ ਮੱਜਹਿੰ ਸ਼ੁਭ ਭਾਂਤਿ ॥7॥ ਹਮਹੁ ਲਾਭ ਨਿਤ 
ਹੋਤਿ ਬਿਸਾਲਾ । ਇਕ ਤੋਂ ਦਰਸਹਿੰ ਤੁਮ ਸਭਿ ਕਾਲਾ । ਦਤੀਏ ਤੀਰਥ 
ਕਰਹਿ ਸ਼ਨਾਨ । ਸਿਮਰਹਿੰ ਨਾਮ, ਦੇਹਿੰ' ਪੁਨਦਾਨ ॥ ੮॥ ਬਹੁਰਿ ਪ੍ਰਸੈਗ 
ਤੀਰਥਨਿ ਕੇਰਾਂ । ਸੁਨਤਿ ਜਾਤਿ ਨਿਤ ਹੋਤਿ ਭਲੋਰ॥ ਯਾਂਤੇ ਅਹੈ ਭਾਵਨਾ 
'ਸਭਿਹੂੰ। ਕਹਹੁ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਨਦੀ ਬਰ ਅਬਹੂੰ ॥੯॥ ਕਿਸਹੂੇਤੇ ਜਨਮੀ ਜਮਨਾਂ 
ਨਾਮ।ਕਿਮਪਾਵਨ ਹੈ ਜਲ ਅਭਿਰਾਮ£$।ਕ੍ਰਿਪਾਧਾਰਿਕੌਸਕਲ ਸੁਨਾਵਹੁ। 
ਸਭਿਕੇ ਮਨ ਅਭਿਲਾਖ ਪੁਰਾਵਹ॥੧੦॥ਇਮ ਸਿੱਖਯਨਿ ਤੇ ਸੁਨਿ ਕਰਿ 
ਬੈਨ।ਬੋਲੇ ਪਰਮ ਰਸੀਲੋ ਨੈਨ ।ਚਿਰੌਕਾਲ ਕੋ ਇਹ ਭੀ ਜਾਨਗਰਚਿਰ 
ਪ੍ਰਸੈਗ ਸੁਨਹੁ ਹਿਤ ਠਾਨਹੁ[ ॥੧੧॥ ਕਾਰੀਗਰ ਸਭਿ ਦੇਵਨਿ” ਕੇਰਾਂ । 
ਬਿਸ਼ੁਕਰਮਾਂ' ਬੁਧਿਵਾਨ ਬਡੇਰਾ । ਸੁਤਾ ਸਬੂਚਲਾ] ਤਿਸਕੇ ਭਈ। ਸਰਬ 
ਐਗ ਸੁੰਦਰ ਦੁਤਿ ਮਈ” ॥ ੧੨॥ ਆਂਖ ਪਾਂਖਰੀ ਕਵਲ ਸਰੀਖੀ” । ਜਿਨ 
ਕੀ ਕੋਰ" ਬਾਨ ਸਮ ਤੀਖੀਗਜ ਗਾਮਨਿ' ਸੁਠ ਕੈਠ ਕਪੋਤੀ"” । ਜਿਸ ਕੋ 
“ਹਰ ਵੇਲੇ । “ਸਭ ਨੇ (ਗੁਰੂ ਜੀ) ਅੱਗੇ । <ਪੂਰਨ ਕਰੋ । “ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ । “ਕਾਰੀਗਰੀ ਦਾ 
ਦੇਵਤਾ । ਓਪੁਕਾਸ਼ ਫਾਲੀ । "ਕਵਲ ਦੀ ਪੰਖੜੀ ਵਾਂ । ਦਕੋਨਾ,ਭਾਵ ਅੱਖ ਦੇ ਕੋਨੇ ਦੀ ਮਟਕ। 
ਮਟੱਕਾ, ਨਜ਼ਰ । ੯ਹਾਬੀ ਵਤ ਚਾਲ ਵਾਲੀ । "ਸਦਰ ਗਰਦਨ ਕਬੂਤਰੀ ਵਰਗੀ । 

#ਪਾ:-ਦੇੜਿ । 1ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਸਮੈ” ਦੇ ਹਾਲ ਵਰਣਨ 
ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੀਰਬਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਹੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ 
ਪਵਿੰਤ੍ਰੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ 
ਪੁਰਾਣਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਹੇਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਏ ਹਨ, ਪ੦ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਹਣਨ 
ਐਉ' ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨੋ' ਸਤਿਗੁਰੁ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੀਰਬਾਂ ਸਬੈਧੀ 
ਪੋਰਾਣਕ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੱਸ ਹਹੇ ਹਨ । ਇਹਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਦੀ ਇਤਹਾਸਕ ਸੱਤਯਤਾ ਉਤ ਗੁਰੂ 
ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਖੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਛਾਪ ਲਾਈ ਨਹੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਕਿ ਗੁਰੂ 
ਅਮਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਮਹਤਮ ਨਹੀ ਮੰਨਿਆ । 

"ਯਥਾ:-ਮਲ ਹਉਮੈ ਖੋਤੀ ਕਿਵੈਂ ਨ ਉਤਰੇ ਜੇ ਸਉ ਤੀਹਥ ਨਾਇ ।। _ (ਸਿੰਗ: % ੩1 
ਪੁਨ£-ਤਟਿ ਤੀਰਥਿ ਦਿਖ਼ੈਤਹਿ ਭਵੋਂ ਅਹੈਕਾਰੀ ॥ %9% ੩, ਤਬਾ:-ਅਨੇਕ ਤੀਰਬ ਜੇ 

ਜਤਨ ਕਰੇ ਤਾ ਅੰਤਰ ਕੀ ਹਉਸੇ ਕਦੇ ਨ ਜਾਇ ॥ (ਡ:੪੩੩ __ ਤੰਮੈਂਸ:, ਸੁਵਹਚ੍ਹਲ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੫੩੦ ) ਰਾਸਿ ੧। ਅੰਸ ੪੮, 

ਪਿੰਖ ਰਤਿ ਲੱਜਤਿ ਹੋਤੀ।੧੩।ਸੋ ਸੁਰਜ ਨੇ ਬਕਾਹਨ ਠਾਨ। ਰਚਿਰੈਗੀ' 
ਨਿਜ ਘਰ ਮਹਿ ਆਨੀ । ਕੋਮਲ ਐਗਾ ਕਟ ਤੇ ਛੀਨੀ' । ਮੇਚਕ ਕੇਸਾਂ 
ਉਰੁਜਨਿ ਪੀਨੀ'॥੧੪॥ਕਿਤਿਕ ਕਾਲ ਬੀਤਾਵਨਿ ਕੀਨ॥ ਸੂਰਜ ਦੁਸਹ਼" 
ਤੇਜ ਤੇ ਚੀਨ॥ ਤਉ ਦਖਿਤਿ ਹ੍ਰੈ ਰਹੀ ਨਿਕੇਤ । ਕੁਲ ਕੀ ਲਾਜ ਰਾਖ੍ਰਿਬੇ 
ਹੇਤੁ ॥ ੧੫ ॥ ਦੋਇ ਪੁੱਤ ਇਕ ਤਨੂਜਾਂ ਹੋਈ । ਜਮੁਨਾ ਨਾਮ ਜਾਨੀਯਹਿ 
ਸੋਈ । ਮਨੁ ਅਰੁ ਜਮਾੰ ਦੂਸਰ ਸਤ ਹੋਵਾਂ। ਮਹਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਾਥ ਉਦਤਜੋਵਾ” 
॥ ੧੬॥ ਪਤਿ ਕੋ ਤੇਜ ਸੰਗ ਹੁਇ ਬਿਹਬਲ । ਸਹਯੋ ਨ ਜਾਇ ਐਗ਼ 
ਰਹਿ ਜਲ ਬਲ । ਨਿਜ ਛਾਯਾ ਕੀ ਤੀਯ ਬਨਾਈ" । ਨਿਜ ਸਰਪ ਸਮ 
ਸਦਨ ਬਿਠਾਈ॥੧੭॥ ਤ੍ਰਾਸ ਤੇਜ ਕੋ ਪਾਇ ਬਿਸਾਲਗਚੋਰੀ ਗਮਨ ਕੀਨਿ 
ਪਿਤ ਸ਼ਾਲਾਂ । ਬਿਸ਼ੁਕਰਮਾ ਨੇ ਜਬਹਿ ਨਿਹਾਰੀ । ਜਾਨਿ ਅਜੋਗ ਕਠੋਰ 
ਉਚਾਰੀ" ॥੧੮॥-ਪਤਿ ਤੇ ਛਪ ਕੈ ਬਿਨਾ ਹਕਾਰੇ । ਕਯੋਂ ਆਈ ਚਲਿ 
ਸਦਨ ਹਮਾਗੇ-ਮੋ ਘਰ ਮਹਿ ਰਹਿਬੇ ਨਹਿ ਥਾਨ।ਜਹਿੰ ਇੱਛਾ ਤਹਿ ਕਰਹੁ 
ਪਯਾਨ-॥ ੧੯॥ ਬਾਕ ਪਿ੍ਤ ਕੇ ਸੁਨਿ ਫ਼ੁਖ਼ਲਾਈ। ਅਪਨੀ ਦੇਹਿ ਤਬਹਿ 
ਪਲਟਾਈਬੜਵਾ ਕੌ"ਧਾਰਨਿ ਕਰਿ ਤਨਕੋਪ੍ਰਾਪਤਿ ਭਈ ਜਾਇਬਡ 

_ ਬਨ ਕੋ॥੨੦॥ਇਸ਼ ਕੀ ਗਤਿ ਸੂਰਜ ਨਹਿੰ ਜਾਨੀ । ਛਾਯਾ ਤਿਯਾ ਜਾਨਿ” 
_ਰਤਿ ਠਾਨੀ । ਭਿਸ ਤੇ ਭੀ ਦੁਇ ਸੁਤ ਜਨਮਾਏ। ਨਾਸ ਸਨੀਚਰ ਆਦਿਕ 
ਗਾਏ ॥੨੧ ॥ ਏਕ ਸੁੜਾ ਛਾਯਾ ਨਿਪਜਾਈ। ਤਪਤੀ" ਨਾਮ ਤਿਸੀ ਕੋ 
_ਗਾਈ"“ ।ਦੱਖਜਣ ਬਿਖੈ ਬਹੀ ਹੁਇ ਸਲਿਤਾ । ਬਿਮਲ ਅਗਾਧ ਜਾਂਹਿ ਜਲ 
ਚਲਤਾ॥੨੨॥ਜੁਗ ਤਨੁਜਾ ਅਰੁ ਨੰਦਨ ਚਾਂਗਮਾਰਤੈਡ ਕੇ ਭਏ ਅਗਾਰ। 
'ਏਕ ਦਿਵਸ ਛਾਯਾ ਕੇ ਸਾਬਜਮ ਲਰਿ ਪਰਯੋ ਬਹਿਸ ਕਿਸਿ ਗਾਬ॥੨੩॥ 
ਅਧਿਕ ਕ੍ਰੋਧ ਦੋਇਨ ਕੇ ਹੋਵਾ । ਰਕਤ ਨੌੜ੍ਰ ਆਪਸ ਮਹਿੰ ਜੋਵਾ । ਗਿਰਾ 
ਕਠੋਰ ਬਿਸਾਲ ਉਚਾਰੀ । ਤਬਿ ਜਮ ਨੇ ਨਿਜ ਲਤ ਉਭਾਰੀ ॥੨੪ ॥ 
ਉਦਤਯੋ'“ ਕਰਨਿ ਪ੍ਰਹਾਰ ਸੁ ਛਾਯ।ਇਨਿ ਦੇਖਤਿ ਇਮ ਸਰਪ ਅਲਾਯ। 
ਸੁਹਣੇ ਅੰਗਾਂ ਵਾਲੀ । “ਕੂਲੇ ਅੰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਤੇ ਲੱਕੋਂ ਪਤਲੀ। ਵਕਾਲੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲ।£ਕ ਟੌਰ 
ਸਬਨਾਂ ਵਾਲੀ। “ਨਾਂ ਸਹਾਰਨ ਯੋਗ । $ਮਨੂ ਤੇ ਧਰਮਰਾਜ । “ਪੁਗਟ ਹਨ, (ਅ) ਪਰਗਟ ਹੋਏ । 
ਆਪਣੀ ਛਾਇਆ ਦੀ(ਹੇਰ) )ਇਸਤ੍ਰੀ ਬਣਾਈ।ਦਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ,ਟਾਵ ਪੇਕੇ।"%(ਧੀ ਦਾ ਦੋਰੀ ਟੁਰ- 
ਆਉਣਾ ਤੇ ਪੇਕੇ ਰਹਿਣਾ) ਅਯੋਗ ਜਾਣਕੇ ਕਰੜੀ (ਬਾੜੀ) ਕਹੀ । "ਘੋੜੀ ਦਾ “ਛਾਇਆ 
ਵਾਲੀ ਇਸਤ੍ਰੀ(ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸਤ੍ਰੀ)ਜਾਣਕੇ । "$ਛਇਅ ਨੇ ਨੇ ਜੈਮੀ । "ਤਾਪਤੀ(ਨਾਮੇ ਨਦੀ) । 
੧੫ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। "੬ੜਿਆਰ ਹੋਇਆ ਛਾਇਆ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ । ਵ੫ਾ:- ਬਹੁਰ 1 



ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸ਼ੁਰਜ । (੧੫੩੧) ਰਾਸਿ ੧। ਅੰਸੂ ੪੮. 

-ਚਰਨ ਉਭਾਰਯੋ ਮੋਕਹੁ ਜੋਇ । ਚਹੇ' ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰਨਿ ਕੋ ਸੋਇ ॥ ੨੫॥' 
ਅਬ ਗਰ ਜਾਹੁ ਨ ਆਛੋ_ਰਹੈ। ਕਰਿ ਅਪਰਾਧ ਉਚਿਤ ਦੁਖ ਸਹੋ-1 
'ਛਾਯਾ ਸਾਪ ਦਯੋ ਇਮ ਜਬੈ। ਜਮ ਕੋ ਚਰਨ ਗਯੋ ਗਰ ਤਬੈ॥੨੬॥ਸੁਧਿ 
ਸੂਚਜ ਨੇ ਜਬਿਨੂੰ ਸਨੀ । ਰਿਦੋ ਬਿਖੇ ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਸੋਂ ਗੁਨੀ ।-ਇਹ ਸਤ” 
ਮਾਤਾਂ' ਲਖੀਯਹਿ ਕੌ ਸੇ । ਘੋਰ ਕਰਮ ਕੀਨਸਿ ਜੁਗ ਐਸੇ-॥ ੨੭॥ ਸਹਤ 
ਸੈਦੇਹ ਸੂਰ ਜਬਿ ਹੋਵ॥ਅਯੋ ਛਾਯਾ ਕੀ ਦਿਸ਼ਿ ਜੋਵ੧-ਸਾਚ ਬਤਾਵਹੁ ਹੈ 
ਤੂੰ ਕੌਨ? ਸੁਤ ਸੋਂ ਇਮ ਕੋ ਕਰਿ ਹਹਿ ਭੌਨ-॥੨੮॥ਦਿਨਪਤਿ ਜਬਹਿ 
ਤ੍ਰਾਸਉਪਜਾਯਹੁ । ਛਾਯਾ ਸਾਦੁ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਬਤਾਯਹ। “ਤਵ ਦਾਰਾ ਗਮਨੀ 
ਖਿ੍ਤ: ਓਰ।ਮੁਛਕੌ ਗਈ ਰਾਂਖਿ ਇਸ ਠੌਰ॥੨੯॥ਆਦਿ ਸਨਿਸ਼ਚਰ ਮੈਂਤਤਿ 
ਮੋਜ਼ੀਂ। ਮਨੁ ਜਮੁ ਜਮਨਾ ਹੈ ਤਿਸ ਕੇਰੀ।ਚਿਰੈਕਾਲ ਕੀ ਤਯਾਗ ਪਲਾਈ। 
ਮੈਂ ਪਾਲਨਿ ਕੀਨੇ ਚਹੁੰਭਾਈ-॥੩੦॥ਸਨਿ ਸਪਤਾਸੁਦਂ ਤੁਰਤਹੀ ਧਾਯੋ। 
ਬਿਸ਼ੁਕਰਮਾਂ ਕੇ ਘਰਿ ਚਲਿ ਆਯੋ।ਕਹਜੋ-ਸੁਤਾ ਤੇਰੀ ਇਤਿ ਆਈ।ਬਿਤੇ 
ਕਾਲ ਬਹੁ;ਅਬਿ ਸਧਿ ਪਾਈ॥੩੧॥ਕਰੀ ਅਜੋਗ ਬਾਤ ਲਖਿ ਲੀਜੇ।ਮੋਕਹੁ 
`ਅਬ ਬਤਾਇ ਤਿਸ ਦੀਜੈ-। ਬਿਸ਼ੁਕਰਮਾਂ ਨੇ ਕਹਜੋ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ।-ਮੋ ਘਰ 
ਆਈ ਹੁੜੀ ਪਲਾਝਿ“॥੩੨॥ ਨਹੀਂ ਸਦਨ ਮਹਿ ਰਹਨਿ ਦਈ ਹੈ । ਹੁਇ 
ਨਿਰਾਸ ਕਿਤਿਵਹਿਰ ਗਈ ਹੈ।ਭੋ ਦਿਨਮਟਿ!ਸਨਿਹੈ ਸੋ ਸਾਂਚੀ੧ ਦੁਖਤਿ 
ਬਹੁਤ ਲਾਗਹਿ ਤਵ ਆਂਦੀ” ॥ ੩੩ ॥ ਤੇਜ ਨ ਸਹਜੋ ਜਾਤਿ ਹੈ ਤੇਰਾ । 
ਨਿਕਸੀ ਕਰਿ ਉਰ ਤ੍ਰਾਸ ਬਡੇਰ। ਜੇ ਕਰ ਕਹਜੋ ਮੋਹਿ ਤੂੰ ਮਾਨਹਿਸਭਿ 
ਗਤਿ ਆਛੀ ਹੋਹਿ ਪਛਾਨਹਿੰ ॥ ੩੪ ॥ ਕੁਛਕ ਬਰਨ ਧੂਮਰ ਸਮ” ਤੇਰਾ । 
ਤਪਤ ਅਹੈ ਅਤਿ ਜਾਹਿ ਨ ਹੇਰਮਮੋਰ ਚਰਖਪਰ ਚਢਿ ਇਕ ਬਾਰੀਛੋਲ 
ਦੇਹੁੱ"ਤੁਜ ਦੇਉ' ਸਵਾਰੀ॥੩੫॥ਸੁਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਕ ਤੋਂ ਹੁਇ ਜਾਇ । ਅਤਿਸ਼ੇ 
ਤਖਤ ਮਿਟਹਿ ਇਸ ਭਾਇ-।ਆਛੀ ਬਾਤਿ ਜਾਨਿ ਕਰਿ ਪੂਖਨ"।ਚਵਜੋ 
ਖਰਾਦ ਸੁ ਹੋਨ ਅਦੁਖਨ॥੩੬ਪਬਿਸ਼ੁਕਰਮੇ ਲੈ ਤੀਖਨ ਸਾਧਨਿ'' । ਫੇਰਿ 
ਤਿਸੀ ਕੋ ਕੀਨਿ ਖਰਾਦਨਿ। ਉਪਰ ਕੋ ਤਨ ਛੋਲਨਿ ਕੀਨਾ । ਨਿਕਸਯੋ 

'ਗਲੁ ਜਾਏਗਾ । “.ਵਪੱਤ ਦੀ ਮਾਂ । “ਸੂਰਜ [ਸੈਸ,, ਸਪ੍ਾਸ]। “ਨੱਸ _ਕਰਕੇ । “ਹੇ `ਸੂਰਜ 
ਸੁਣ, ਸੋ ਸੱਚੀ ਹੈ । “ਤੇਰੇ ਸੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁਖ ਲਗਦਾ ਹੈ । ( ਜੌਹੈ'ਧੂੰਦੇਂ ਵਤ ਹੈ । 
<ਖਰਾਦ । "ਛਿੱਲ ਦੇਵਾਂ । "ਸੂਰਜ । "ਤਿੱਖਾ ਹਥਿਆਰ । __ ”ਪ੪=ਸਵਿਤਾਂ ਸ। 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੫੩੨ ) ਰਸ ੧। ਅੰ] ੪੯ 

ਸਦਰ ਰੁਪ ਨਵੀਨਾ ॥ ੩੭ ॥ ਧੂਮ੍ਰਾਕਾਰ ਸੁ ਤੇਜ ਜਿਤੇਕ'। ਛੋਲਯੋ ਧਰਯੋ 
ਖਰਾਦ ਤਿੜੇਕ' ॥ਨਿਜ ਤਨ ਦੇਖਿ ਹਰਖ ਜਵਿ” ਭਰਯੋ । ਬਿਸ਼ੁਕਰਮੇ ਸੁ 
ਬਤਾਵਨਿ ਕਰਯੋ ॥੩੮॥-ਅਮੁਕੈ ਬਨ ਮੈਂ ਬੜਵਾ ਤਨ ਹੈੱਨਿਜ ਦਾਰਾਂ 

ਆਨਹੁ ਹਿਤ ਮਨਿ ਹੈ-ਸੁਨਿ ਸਵਿਤਾ ਅਸ ਕੇ ਤਨ ਧਰਯੋ। ਸੋ. ਕਾਨਨ 

ਕੋ ਜਾਇ ਨਿਹਰ3 ॥ ੩੯ ॥ ਹੁਤੀ ਤਰੈਗਨਿ ਮਿਲਯੋ ਸੁ ਜਾਇ। ਸੁੰਘਿ 
ਨਾਸਕਾ ਜਬਿ ਸੁਖ ਪਾਇ। ਤਤਛਿਨ ਦੌਰ ਸੁਤ ਕੋ ਉਪਜਾਯੋ । ਅੰਸ਼੍ਰਿਨਿ- 
ਕਮਾਰ ਨਾਮ ਜਿਨ ਗਾਯੋ ॥੪੦॥ ਪੁੱਤ੍ ਸਹਤ ਦਾਰਾ ਨਿਜ ਆਨੀ.ਮਿਲੀ 
ਸਭਿਨਿ ਸੋਂ ਉਰ ਹਰਖਾਨੀ।ਤਬਿ ਕੀ ਜਮਨਾ ਬਨ ਮਹਿ ਜਾਇ। ਤ੫ ਕੌ 

ਤਪਤਿ ਰਹੀ ਬਹੁ ਭਾਇ ॥ ੪੧ ॥ ਦਰ ਪਰ ਅੰਤ ਭਏ ਗੋਪਾਲ” । ਇਨ ਕੋ 
ਪਤਿ ਕੀਨਸਿ ਤਿਸ ਕਾਲ।ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭੋਗ ਸੁਖ ਅਘਨੇ।ਮਿਲੀ ਸ਼ਯਾਮ 
ਸੋਂ ਸੁਤ ਦਸ ਜਨੋ” ॥੪੨॥ ਸੋ ਜਮੁਨਾ ਸਲਿਤਾ ਹੁਇ ਬਹੀ । ਜਿਸ ਹਿਤ 
ਸਕਲ ਬਾਰਤਾ ਕਹੀ। ਪਾਵਨ ਜਲ ਪਾਂਪਨ ਕੌ ਨਾਸਨਿ। ਰੱਛਜਾ ਕਰਹਿ 
ਆਪਨੇ ਦਾਸਨਿ” ॥ ੪੩ ॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ ਹ੍ੰ-ਬੇ ਪੂਥਮ ਰਾਸੇ 
“ਜਮਨਾ? ਪੂਸੈਗ ਬਰਨਨੇ ਨਾਮ ਅਸ਼ਣ ਚੜ੍ਹਾਰਿੰਸਤੀ ਅੰਸੂ ॥ ੩੮ ॥ 

੪੯. ਮਾਰਤੰਡ ਦੀ ਕਥਾ, ਤੁਰਕ ਜਗਾਤੀ, ਕੌਨਖਲ, ਤੇ ਰੋਇੰਦਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ] / 

ਦੋਹਰ॥ਸੁਨਿ ਪ੍ਰਸੈਗ ਸੈਗਤਿ ਸਰਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਮਰ ਕਿ ਪਾਸ'। ਪੁਨਪੂਛ% 
ਓਕਿਮੁ ਭਾਨੁ ਕੌ ਭਯੋ ਬਰਨ ਧੂਮ੍ਰਾਸਂਊ!॥੧॥ਚੌਪਈ॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗਰ ਕਹਤਿ ਭਏ 
ਇਤਿਹਾਸ[/ਸੈਗਤਿ ਸੁਨਹੁ ਭਈ ਗਤਿਜਾਸਕੱਸਕਪਰਿਖਿ ਅਤਿਸ਼ੈ ਤਪ 
ਘਾਲਾ। ਜਿਸਕੈ ਭਈ ਭਾਰਜਾ ਜਾਲਾ"” ॥੨॥ਜਨੇ ਦਿਤੀ"ਨੇਦੈਤਕਰਾਣਐ 
ਦਨ' ਤੋਦਾਨਵ;ਕਦੇ ਬਿਸਾਲ।ਥਿਨਤਾ"ਤੇਖਗਪਤਿ"ਜਨਮਾਯਨਾਮ 
ਗਰੁੜ ਬਡ ਬਲੀ ਸ੍ਰਛੂਯੋ॥੩॥ਕੱਦਨੇ ਪੰਨਗ'#ਉਪਜਾਏ।ਇੱਤੜਾਦਿਕ 

₹ਹੂੰਏਂ ਵਰਗਮ੍ਰਤੋਜ ਸੀਜਿਤਨ ਕੁ । "ਤਿਤਨਾਂ ਖਰਾਦ ਕੇ ਛਿੱਲ ਦਿੱਤਾ। "ਸੂਰਜ । “(ਹੋਣ) 
. ਬਿਸ਼ੂਕਚੰਸੇ ਨੇਪੰਆਘਣੀ ਧੀ ਦਾ ਪਤਾ) ਦੱਸਿਆ । “ਘੋੜ ਦੇ ਤਨ ਵਿਚ ਹੈ । 5ਸੂਰਜ ਨੇ ਘੋੜੇ 
ਦਾ ਸਰੀਰ ਧਾੜ੍ਹਿਆ । “ਸਹੀ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ । "ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ । ਦਧੂੰਏਂ ਵਰਗਾ ਕਾਲ ਚੇਗ ਸੂਰਜ 
ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। "ਬਹੁਤੀਆਂ (ਇਸਤ੍ਰੀਆੰ) । "ਦੈਂਤਾਂ ਦੀ ਮਾਤ। ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ । "ਂਕਸਕਪ 
ਦੀ ਇਕ ਇਸਤ੍ਰੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ੪੦ ਪੁੱਤੂ ਹੋਏ ਜੋ ਦਨੁਜ ਕਹਾਏ । "$ਕਸਜਪ ਦੀ ਹੇਰ ਇਸਤ੍ਰੀ 
_ਜੋ ਗਰਜ -ਦੀ ਮੰ ਸੀ । "ਏਗਰੁੜ । "“ਕਸਕਪ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦਾ ਨਾਮ । "$ਸੱਪ । 
(੬੧੨੪. _”ੈਐਸੀਆੰ ਅਸੱਭੜ ਕਥਾ ਕਦੇ ਸ਼੍ਰ ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਰਤਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਂ 

_ ਨਹੀਂ-ਸਕੈਵੇ। ਪੇਰਾਣਕ ਆਖਯਾਨਕਾ ਦੀ ਵਾਕਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਕੇ ਲਈ ਕਵੀ ਜੀ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ 
ਕਥਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਦੇਖੋ ਇਸੇ ਰਾਸ-ਵੇ ਅੰਸੂ ੪੮ ਢਾ ਅੰਕ ੮। _ਗਰ ੫੦=ਦੇਵਲ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । [ ੧੫੩੩) ਰਾਸਿ ੧। ਅੰਸੂ ੪੯. 

ਇਸ ਤ੍ਰੀ ਸਮੁਦਾਏ । ਅਦਿਤੀ" ਤੇ ਸਭਿ ਦੇਵ ਭਏ ਹੈਂ । ਸੁਧਾ ਪਾਨ ਜ਼ 
ਅਮਰ ਬਿਏ ਹੈਂ੪ਤਿਸ ਅਦਿਤੀਕੇ ਗਰਭ ਮਬਰਾ।ਸੂਰਜ ਹੁਤੋ ਅਪਠਿ 
ਤਨ ਧਾਰਾਂ । ਇਕ ਦਿਨ ਸਸਿ ਸਤਿ ਬੁਧ ਚਲਿ ਆਯੋ । ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਕੋ 
ਬੇਖ ਬਨਾਯੋ ॥੫॥ ਤਪਕੋਂ ਤਪਤ ਹੁਤੋ ਬਨ ਮਾਂਹੀ । ਕਿੱਛਾ ਹਿਤ ਆਯਹੁ 
ਤਿਸ ਪਾਂਹੀ । ਅਦਿਤੀ ਗਰਕ ਸਹਤ ਤਿਸ ਕਾਲਾ । ਆਲਸ ਉਠਿਬੇ ਕੇਰ 
ਬਿਸਾਲਾ ॥੬॥ ਕੇਤਿਕ ਚਿਰ ਬੀਤਾ ਤਿਹ ਖਰੇ । ਦਯੋ ਸ੍ਰਾਪ ਬੁਧ ਨੇ ਰਿਸ 
ਧਰੇ- ਜਿਸ ਗ੍ਰਭ ਧਰਿ ਤੇਂ ਆਲਸ ਕੀਨਾ । ਭਿੱਖਯਾ ਮੋਹਿ ਤੁਰਤ ਨਹਿ 
ਦੀਨ॥% ਸੋ ਤਵ ਗਰਭ ਗਰਹਨਹਿ ਬਾਚੇ-ਇਮ ਕਹਿਗਯੋ ਆਨ ਘਰ 
ਜਾਂਚੇ । ਅਦਿਤੀ ਬਹੁਤ ਤ੍ਰਾਸ ਕੋ ਪਾਇ। ਪਤਿ ਕੇ ਨਿਕਟ ਗਈ ਸਹਿਸਾ- 
ਇ“॥੮॥ ਬੁਧ ਕੋ' ਸਰਾਪ ਸੁਨਾਵਨਿ ਕੀਨਾ ।-ਰੱਛਾ ਕਰਹ ਜਿ ਗਰਭ ਨ 
ਛੀਨਾ-। ਸੁਨਿ ਕੱਸਤਪ ਨੋ ਬਰ ਕੌ ਦਯੋ-ਬਚੇ ਗਰਭ ਤਵ ਹੋਹਿ ਨ 
ਛਯੋ੯ਤਨ ਉਪਰ ਕੋ ਮ੍ਰਿਤ ਹੁਇ ਜਾਇ। ਤਿਸ ਮਹਿ ਅਪਰ ਦੇਹ ਕੋ 
ਪਾਇ/ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਡ” ਮਰਿ ਹੁਇ ਅਭਿਰਾਮੁਯਾਂਤੇਮਾਰਤੰਡਂਕਹਿਨਾਮੁ- 
॥੧੦॥ਇਮ ਬਰ ਪਾਇ ਰਹਜੋ ਬਚ ਸੋਇ। ਮ੍ਰਿਤੁ ਤਨ ਮਹਿ ਨੌਤਨ ਤਨ 
ਹੋਇ। ਜਨਮਮੋ ਸੂਰਜ ਤਨ ਦੂਰ ਰਹੇ । ਧੂਮ੍ਰ ਬਰਨ ਕੌ ਯਾਂਤੇ ਲਹੇ ॥੧੧ ॥ 
ਤਨ ਉਪਰ ਕੋ ਸ਼ੁਸ਼ਕ ਰਹਜੋ ਹੈ।ਬਿਚ ਕੇ ਸੁੰਦਰ ਦੇਹਿ ਲਹਜੋ ਹੈ। ਬਿਸ਼ੁ- 
ਕਰਮਾ ਨੇ ਛੋਲਯੋ ਸੋਉਐਤਰਿ ਕੋ ਸ਼ੁਭ ਪ੍ਰਗਟਜੋ ਜੋਊ॥੧੨॥ ਧੂਮ ਬਰਨ 
ਕੁਛ ਤੇਜ ਨਿਵਾਰਮਸੁਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਨ ਕੀਨਿ ਸੁਧਾਰ।ਊਪਰ ਤੇ ਰਵਿ ਖੁਰਚਜੋ 
ਜੋਤੋ । ਅਪਰ ਕਾਰ ਮਹਿ ਲਾਯਹੁ ਤੇਤੋ ॥ ੨੩॥ ਚੰਕ੍ਹ ਸੁਦਰਸ਼ਨ” ਤੇਜ 
ਬਿਸਾਲਾ। ਬਿਸ਼ੁਕਰਮਾ ਕੀਨਸਿ ਤਿਸ ਕਾਲਾ । ਲੱਛਮੀਪਤਿ"" ਕੇ ਸੋ ਕਰ 
ਸੋਹੈਮਹਾਂ ਤੇਜ ਯਾਂਤੇ ਤਿਹ ਮੋਂ ਹੈ॥੧੪॥ਪੁਨ ਤ੍ਰਿਸੂਲ ਡਿਸ ਤੇ ਰਚਿਲੀਨ। 
ਸੋ ਤ੍ਰਿਨੈਨ'" ਕੇ ਕਰ ਮਹਿ ਦੀਨੇ । ਦਿੱਤਕਾਦਿਕ ਕਛ ਔਰ ਬਨਾਵਾ) । 

"ਗਸ਼ਜਪ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਇਸਤ੍ਰਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ੩੩ ਦੇਵਤੇ ਜੀਮੇ । “ਮ੍ਰਤ ਪੀ ਕੇ ਅਮਰ 
(ਢਿਰੌਜੀਵੀ ਜਾਂ ਕਲਪ ਪ੍ਰਯੰਤ ਆਪ ਵਾਲੇ)ਹੋਏ ਹਨ । “ਗੁੱਸਾ ਕਰਕੇ। ਦਗਲ ਜਾਵੇ । 
ਕਾਹਲ) ਨਾਲ । $ਨਾਸ਼ । “ਮਰੇ ਦੇ ਪੜਦੇ ਵਿਚ । 'ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਐਡ ਚੋਂ ਉਪਜਿਆ ਸੋ 

. ਮਾਰਤੋਫ । <ਨਵਾਂ ਸਰੀਰ 1 "ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਾਲਾ ਚੱਕ ਸੁਦਰਸ਼ਨ । "ਵਿਸ਼ਨੂੰ । ''ਸ਼ਿਵ। 
#ਕਵਿ ਜੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ ਦੀ ਵਾਕਵੀ ਤੱਕੋ ਸੁਰਜ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨਾ੪ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ 

ਕਈਆਂ ਦੀ ਕਿਤਪਤੀ ਬੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਲ । ਰ੍ 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੫੩੪ ) ਰਾਸਿ ੧। ਅੰਸੂ ੪੯. 

ਇਮ ਪ੍ਰਸੈਗ ਇਹੁਰੁਚਿਰਸੁਨਾਵਾ।੧ਘਸਨਿ ਸੈਗਤ'ਨੇ ਹਰਖ ਉਪਾਯਗ 
ਸਕਲ ਭੇਵ ਮਨ ਮਹਿ ਲਖਿ ਪਾਯਹੁ । ਸ਼੍ਰੀ ਜਮਨਾ ਕੋ ਕਰਿ ਇਸ਼ਨਾਨ। 

ਆਗੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਨਿ ਪਯਾਨਾਂ ॥੧੬॥ ਹੁਤੇ ਜਗਾਤੀ" ਸੇ ਚਲਿ ਆਏ । 
ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿ ਉਰ ਮਹਿ ਹਰਖਾਏ।ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਰਹੁ ਬੋਦਨ ਕਰਤੇ।ਮਹਿਮਾ 
ਦੀਰਘ ਆਂਖ ਨਿਹਰਿਤੇ॥੧੭॥ਤ੍ਰਾਸਤ ਭਏ ਜਗਾਤੀ ਨੇਗਨਹੀ` ਜੋਜਵਾ” 
ਲੀਨਸਿ ਘੇਰਿ। ਡਰ ਕਰਿ ਨਮੋ ਕਰੀ ਪਗ ਆਇ। ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਬੋਲੋ ਹਿਤ 
ਪਾਇ।੧੮(ਸਤਿਗਰ|ਕਰਨਾ ਦ੍ਿਸ਼ਟਿਨਿਹਾਰਗੁਨਿਜਸੈਗੀ ਲੇ ਸੈਗਸਿਧਾ- 
ਰਹ ਤਿਠਤੇ ਹਮ ਕਛ ਲੇਵਹਿੰ ਨਾਂਹੀ। ਤਾਸ ਆਪ ਕੋ ਧਰਿ ਉਰ ਮਾਂਹੀ ॥ 
੧੯॥ ਕਰ” ਬਾਕ ਨਹਿ ਕਹੀਅਹਿ ਕੋਇਲੋਹਿਜੁ ਨਾਮ ਤਜਹਿ ਹਮਸੋਇ' 

ਅਪਰਣੌਂ ਤੇ ਧਨਲੇਤਿ ਜਗਾਤਿ“ਤੌ ਆਗੇਮਗਕੋ ਚਲਿਜਾਤਿ॥੨੦॥ਸੰਨਿ 
ਸ਼ਰੀਸਤਿਗੁਰ ਤਿਨ ਸੋਂ ਕਹਗੋ“ਹਮਦਿਸ਼ ਤੇ ਜੇ ਕਰਿ ਡਰ ਲਹਜੋ।ਤੌ ਸਨਿ' 
ਨਾਮ ਨ ਕਹੀਅਹਿ ਕਾਹੂ'। ਜਾਤ੍ਰੀ ਆਇ ਸਰਬ ਹਮ ਪਾਹੂ॥੨੧॥ਜੇ ਤੁਮ 
ਚਾਹਤਿ ਹੋ ਧਨ ਲੋਨ॥ਤੰਹਮਸੋਂ ਅਬਿਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਨ॥ਪੀਛੇਤੇਨਹਿ ਰੋਕਹੁ 
ਕੋਈਅਅਬਿ ਹਮ ਦੇਹਿ ਚਹਹੁ ਧਨ ਜੋਈ॥੨੨॥ਸ਼ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇਤਿਕ 
ਤਮ ਸਾਬ।ਸੋ ਸਭਿ ਜਾਹੁ, ਗਹੈਂ ਨਹਿੰ ਹਾਥ”।ਤਬਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਚਲਿ 
ਪਰੇ। ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਰਹੁੰ ਸੈਗੀ ਕਰੇ॥੨੩॥ ਪੀਛੇ ਜਿਸ ਤੇ ਗਹਿ ਕਰਿ ਮਾਂਗੇ। 
ਸੋ ਗੁਰ ਨਾਮ ਲੋਤਿ ਚਲਿ ਆਗੈ । “ਹਮ ਤੋ ਗੁਰ ਕੇ ਸੈਗੀ ਅਹੈਂ? । ਚਲੋ 
ਜਾਤਿ ਐਸੇ ਜਬਿ ਕਹੈ ॥੨੪॥ ਤਿਸ ਦਿਨ ਸਗਰੇ ਮਹਿ ਨਰ ਨਾਰੀ।ਜਬਿ 
ਰੋਕ, ਗੁਰ ਨਾਮ ਉਚਾਰੀ"।ਤਿਸਕੋ ਤਯਾਗਹਿੰ, ਜਾਹਿ ਸੁਖਾਰਹਰਖਤਿ 
ਉਚਰਤਿ“ਜੈਜੈਕਾਰੋ” ॥੨੫॥ਪਛਤਾਵਤਿ ਜੇ ਹਤੇ ਜਗਾਤੀਆਜ ਨਹੀ ਕੋ 

"ਮਸੂਲੀਏ । "ਮਸੂਲ । ਕਰੜੇ । “ਜੋ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਲਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਆੰਗੇ । 
“ਮਸੂਲ ਦਾ ਧਨ ਲੈਦੇ ਹਾਂ । ਸਾੜ ਨਾਮ ਸੁਣਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ । ”ਆਵਣ 
ਦਿਓ ਸਾਚੇ ਸਾਂਤੇ ਪਿੱਛੇ । ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀ ਫੜਾੰਗੇ , ੯ਫੜਕੇ ਮਸੂਲ ਮੰਗਣ । "ਰੋਕਣ 
(ਤਾਂ ਓਹ)ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਹਿ ਦੇਣ । ਰਹ 

#ਇਹ ਲਿਸਚ' ਕਟਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੇਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਚ ਸਮਬਕੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ 
ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਣੇ ਕਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਐਕਤ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀ' 
ਹਨ । ਇਹ ਪੇਗਣਕ ਆਖਯਾਨਕਾ ਕਵਿ ਜੀ ਅਪਣੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਣੇ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੀ ਵਾਕਵੀਅਤ ਤੋਂ 
ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਕੇਵਲ ਵਾਕਵੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। __ 1ਪਾ:-ਸਡਿਰੂੰ । 



ਸ਼ੀ ਰੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਨਾ। (੧੫੩੫) ਰਾਸਿ ੧। ਅੰਸੂ ੪੬ 

ਦਾਮ ਅਗਾਤੀ।ਮੁਖ ਮੁੰਦਣਾਤਿਨ ਕੇ ਕੇਪੈ ਰਹੀਂ ਰਿਵੇ ਬਿਸੂਰਤਿ ਰੈਕਹਿੰ 
ਨਹੀਂ“॥੨੬॥-ਸਗਰੋ ਜਗਤ ਪਰਯੋ ਗੁਰ ਪਾਛੈ। ਲੇ ਕਿਸ ਤੇ ਹਮ-੦ਛੂਛੇ 
ਗਾਛੈ" । ਤਿਸ ਦਿਨ ਕੀ ਨਹਿ ਮਿਲੀ ਜਗਾਤਿ । ਬਸ ਨਹਿ ਚਲਤਿ ਰਹੇ 
ਪਛੁਤਾਤਿ ॥੨੭॥ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਿ ਨਰਨ ਜਨਾਈਂ“ ।ਬੜੇ ਕਾਗ ਜਿਸ 
ਲੋਹਿ ਸੁ ਪਾਈ£। ਜਮੁ ਜਾਗਾਤੀ ਸਭਿ ਜਗ ਡੋਡੇ” । ਗੁਰ ਕੋ ਨਾਮ 
ਸੁਨਹਿ ਤਿਸਛੈਡੇ'[॥੨੮॥ਯਾਂਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨੀ ਪਰੈਜਮ ਕੌ ਤ੍ਰਾਸ ਮਹਾਂ 
ਪਰਹਰੈ।ਜੈਸੇਤੁਰਕ ਜਗਾਤੀ ਅਬੈ।ਸਨਿ ਗੁਰ ਨਾਮ ਤਜੇ ਨਰ ਸਬੈ॥੨੯॥ 
_ਅਬਿ ਪ੍ਰਤੱਛਕ ਰਕਰਿਕੈ ਦਿਖਰਾਈ । ਲੇ ਗੁਰ ਨਾਮ ਸੁ ਜਮ ਛੁਟਕਾਈ? । 
ਤਿਸ ਦਿਨ ਤੇ ਗੁਰ ਕੇ ਸੈਗ ਭੀਰ । ਭਈ ਅਧਿਕ ਮਗ ਚਲਹਿ ਬਹੀਰ 
॥੩੦॥ ਜਥਿ ਸੈਧਕਾ ਕਹੁ ਕਰਿ ਹੈਂ ਡੇਰੋ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੌ ਉਮਗਾਇ ਬਡੇਰੋ, 
ਗੋਗਾ ਸੈਗ ਸਗਲ ਚਲਿ ਆਵੈ।ਕਰ ਬੈਦਹਿੰ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵੈ ॥੩੨੧॥ 
“ਜੈਂਜੈਕਾਰ” ਪੁਕਾਰ ਉਚਾਰੈ' । ਮਿਲਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਆਨੰਦ ਧਾਰੈ' । ਇਸੀ 
ਰੀਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੈਗਾ ਗਏ(ਕਨਖਲ ਬਿਥੈ ਸਿਵਰ ਕੋ ਕਿਏ॥੩੨॥ਸੁਰਸਰਿ ਤਟ 
ਪਰ ਪੀਪਰ ਥਾਨ । ਬੈਠੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਭਗਵਾਨ । ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ ਲੋਕ 
ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਆਵਹਿੰ। ਚਹੁੰ ਦਿਸ਼ ਭੀਰ ਥਾਉ” ਨਹਿ ਪਾਵਹਿੰ॥੩੩॥ਖਾਨ ਪਾਨ 
ਪੁਨ ਕਰਿ ਬਿਸਰਾਮ। ਜਾਗੇ ਬਹੁਰ ਰਹੀਂ ਨਿਸ ਜਾ ਸ੍ਰੀ ਗੈਗਾ ਕੋ ਉਜਲ 
ਨੀਰ । ਕੀਨ ਸ਼ਨਾਨ ਸਰੀਰ ਸਧੀਰ"॥ ੩੪॥ ਭਈ ਪ੍ਰਭਾਤਿ ਸਭਿਨਿ 
ਮੰਨਿ ਲੀਨਿ #ਸ਼ਰੀ ਗੁਰ ਅਮਰ ਆਗਮਨਿ ਕੀਨਿਮ ਰਿਖਿ;ਮੁਨਿ;ਪੰਡਿਤ; 
ਤੀਰਬ ਬਾਸੀ।ਮੈਤ, , ਮਹੈਝ; ਅਨਿਕ ਜੱਗਯਾਸੀ ॥੩੫॥ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ,ਐਧੂ, 
ਸੈਨਯਾਸੀਰਿਹਸਤੀ/ਵੈਰਾਗੀ ਮਿਲਿ ਰਾਸੀ। ਅਪਰ ਅਨੇਕ ਬੇਖ ਕੇਂ ਸਾਧੂ। 
ਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਗਯਾਨ ਅਗਾਧੂ”' ॥੩੬॥ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਚਹੁੰਦਿਸ਼ਿ ਪਰ- 
ਵਰੇ । ਕਰ ਜੋਰਹਿ ਸਿਰ ਬੈਦਨ ਧਾਰੇ। ਨਰ ਪਰਧਾਨ ਨਿਕਟ ਹੁਇ ਬੈਸੇ। 

ਨਾਜਰ । ੧ਓਦਣ ਭਾਵ ਚੁੱਪ । “ਬੂਰਦੇ ਹਨ ਰੋਕਦੇ ਭੀ ਰਗ ।੬ਅਸੀ ਕਿਸ ਤੋਂ ਤੋਂ ਲਈਏ 
ਖਾਲੀ ਤੁ ਗਦੇ ਰੈ ਪਪੂਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੜਾਯਾ । “ਜਿਸਦੇ ਬੜੇ ਭਾਗ ਹੋਣ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ (ਸ਼ਰਨ) 
ਪਾ ਲੈਂਦ ਹੈ । “ਫੈਡ ਦੇਂਦਾ.ਟੈ (ਜਮ)। ਛਡ ਦੇ'ਦਾ ਹੈ। <ਰੀਜਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੈਗ ਨਾਲ ਚਲਿਆ 
ਆਵੈ। "“ਸਮੇਤ ਧੀਰਜ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ । "ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਸੁੰਦੂ (ਭਾਵ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ) । 

#ਪਾ:-ਕੇਤਿਨਿ ਕੇ ਰਹੀ । 
1 ਯੋਥ ਗੂਰ ਪ੍ਰਮਾਣ=ਤਿਨ ਜਮੁ ਜਾਗਾਤੀ ਨੇੜਿ ਨ ਆਇਆਂ 1 [ਤੁਖਾਗੇ ਛੱਤ ਮ: % 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੫੩੬ ) ਗਾਸਿ ੧। ਅੰਸੂ ੪੯. 

ਮੁਨਿ ਗਨ ਬਯਾਂਸ ਪਾਸ ਸੁਭ ਜੈਂਸੇ ॥੩੭॥ ਜੋਗੀ ਬਡੇ ਦਿਗੋਬਰ' ਆਏ । 
ਖਟ ਦਰਸ਼ਨ ਕੇ ਨਰ ਸਮੁਦਾਏ।ਪ੍ਰਸ਼ਨੋਤਰ ਕਰਿ ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰ।ਆਪ 
ਆਪਨੇ ਮਤ ਅਨੂਸਾਰਾ॥੨੮॥ਜੇ ਕਰਿ ਚਰਚਾਂ ਸਕਲ ਬਖਾਨੋ। ਗਿੰਥ ਵਧੈ 
ਯਾਂਤੇ ਡਰ ਮਾਨੋਂ।ਜਥਾਂ ਜੋਗ ਸਭਿ ਸੋਂ ਕਹਿ ਕਰਿਕੋ।ਭਏ ਪ੍ਰਸੈਨ ਤੋਖਤਾਂ 
ਧਰਿਕੋ ॥੩੯॥ ਸਭਿ ਨੇ ਜਾਨੇ ਗਹਿਰ ਗੋਭੀਗ ਇਨ ਕੋ ਥਾਹ ਨ ਦੀਰਘ 
ਧੀਰ । ਕਰਿ ਕਰਿ ਨਮੋ ਬਿਦਾ ਹਇਗਏ। ਕਰਤਿ ਸਤਤਿ ਮਗ ਗਮਨਤਿ 
ਭਏ”॥੪੦॥ਪੁਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਸੁਰਸਰਿ ਆਰਾਧੀ । “ਹੇ ਦੇਵੀ ਬਡਿ ਜਤਨਨਿ . 
ਲਾਧੀ। ਕੋਤਿਕ ਨ੍ਹ੍ਪ ! ਤਪ ਕਰਿ ਕਰਿ ਮਰੇ।ਬਹੁਰਿ ਭਗੀਰਬ ਲਕਾਵਠਿ 
ਕਰੇ ॥ ੪੧॥ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਧਾਰ ਸੀਸ ਪਰ ਧਾਰੀ । ਅਘ ਹਰਿਬੇ ਕੌ ਧਰ ਪਰ 
ਬਾਰੀ।ਤੀਨਲੋਕ ਮਾਨੀ ਅਘ ਹਾਨੀ.ਪ੍ਰਥਮ ਸੇਵ ਤੁਮਰੀ ਹਮ ਠਾਨੀ॥੪੨॥ 
ਤਿਹਕੋ ਫਲ ਸ਼ੁਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵ।ਸਰਬ ਪ੍ਰਪੰਚਆਪਕਰਿ ਜੋਵ'। ਦਿਹੁਦਰ- 
ਸ਼ਨ ਬਿਦਤਹੁ ਨਿਜਦੇਹਓਨੋਹ ਅਛੇਹਮੋਹਿ”ਲਖਿ ਲੇਹਨੈਂ॥੪੩॥ਇੱਤਯਾ- 
ਦਿਕ ਨਿਜ ਸਿਫਤਿ ਸੁਨੀ ਜਥਿ । ਰਹੀ ਰੀਗਾਂ ਪ੍ਰਗਟੀ ਜਲ ਤੇ ਤਬਿ । ਸ਼੍ਰੀ 
ਗੁਰ ਅਮਰ ਬੈਦਨਾ ਠਾਠੀ'। “ਧਨ ' ਨ੍” ਕਿ ਬਖਾਨੀ ॥ ੪੪॥ 
ਜਗਤੇਸ਼੍ਰ ਕੀ ਜੋਤਿ ਬਿਸਾਲਾ । ਤੁਮਕੌ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਭਈ ਉਜਾਲਾ । ਤੁਮ 
ਪਾਵਨਿਪਾਵਨਿਕਰ ਪਾਵਨ”।ਕਲਨਰ ਪਾਪਿਭਾਰ ਨਸਾਵਨਿ"॥੪੫॥ 

੧ਨਾਂਗੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ।"ਤ੍ਰਿਪਤੀ । ਚਲਦੇ ਹੋਏ ।#ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ । “ਸਾਰਾ ਸੈਸਾਰ 
ਅਪਣਾ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ । ੬ਪੁਗਟੋ ਦੇਹ ਵਿਚ।”ਇਕ ਰਸ ਪੂੀਤ ਮੇਰੀ ਦੇਖ ਲੈ ।“ਰੀਗ ਨੇ 
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਬੈਦਨਾ ਕੀਤੀ । “(ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ) ਵੇਖਕੇ ਰੈਗਾ ਕਹਿਣ ਲਗੀ ਕਿ “ਬੈਨ 
ਹੋ ਧੈਠ ਹੋ! । ੯੯੫ਵਿੱਤੁ ਚਰਨ ਪਾਵਣ ਕਰੋ । (ਮੇਰੇ ਵਿਚ ) । "ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਇ" 
ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਿਚ ੫ਏ ਕਲਜੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਣ 
ਮੇਰੇ ਵਿਚ ਪਾਕੇ ਮੋਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੇ । 

#ਇਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੈਗਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਦੱਸੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦ ਰੀਗਾ ਪੂਗਣ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ (ਅਂਕ ੪੪;੪੫ਵਿੱਚ) ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਕਰਕੇ ਅਰਾਧਦੀ ਹੈ 
ਤੇ ਯਾਚਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਂਰੇ ਵਿਚ ਪੂਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚ ਪੰਏ ੫੫ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਅੰਕ ੪੬ 
ਵਿਚ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸੁਣਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੂਮੈਨ ਹੋਏ,ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰੀਗਾ ਨੇ ਦਾਸ 
ਵਾਂਡੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਸੁਣੀ ਹੈ । ਤੇ ਦੌਥੇ 
ਸਤਿਗ੍ਰਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇ ਰਹਤ ਕਰਨੇ ਲਈ ਜੋ ਵਾਕ ਹਰਬਾਨ] ਵਿਚ ਕਿਹ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੀਰਥਾਂ 
ਨੂੰ ਪਵਿੱਤ੍੍ ਕਵਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤ੧ਠਥਾਂ ਤੇ ਗਏ ਸਨ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੫੩੭) ਗਾਸਿ ੧ । ਅੰਸੂ ੫੦. 

` ੪੫॥ ਸੁਨਿ ਪ੍ਰਸੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਰ ਤਬਿ ਹੋਏ । ਅੰਤਰ ਧਯਾਨ ਭਈ ਜਲ ਮੋਏ"! 
ਕੋਤਿਕ ਦਿਨ ਬਸਿ ਕੀਨਿ ਸ਼ਨਾਨ। ਮਨ ਭਾਵਤਿ ਦੇਕਰਿ ਤਹਿ ਦਾਨਾ॥ 

੪੬॥ਸਨੈ ਸਨੈ ਪੁਨਿ ਡੇਰਾ ਪਾਵਤਿ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦਿਸ਼ਾ ਕੌ ਆਵਤਿ। ਜੈ 
ਜੈ ਕਾਰ ਕਰਤਿ ਨਰ ਸੈਗ । ਅਧਿਕ ਅਨੰਦਤਿ ਪਿਖਿ ਗੁਰ ਅੰਗ0੪੭॥ 
ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੱਬੇ ਪ੍ਰਥਮ ਰਾਂਸੇ “ਤੀਰਬ” ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਊਨ 
ਪੰਚਾਸਤਿ ਅੰਸੂ।॥ ੪੯ ॥ 

੫੦, [ਪਦਮ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲੇ ਦਿਜ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਪੁੱਜਣਾ] । 

ਦੋਹਰਾ ॥ ਕਮ ਕਰਮ ਪੰਥ ਉਨੈਘ ਕਰਿ ਤਿਸੀ ਗ੍ਰਾਮ ਕੋ ਆਇ। ਪਦਮ” 
ਪਛਾਨਜੋ ਬਿਪ੍ਰ ਜਿਹ ਗੁਰਤਾ ਜਬਿ ਨਹਿੰ ਪਾਇ੧॥ਚੰਪਈ॥ਡੇਰਾ ਵਹਿਰ 
ਕੀਨ ਗੁਰ ਤਹਾਂ । ਸੈਗਤਿ ਸੈਗ ਭੀਰ ਨਰ ਮਹਾਂ! ਜੈਜੈਕਾਰ ਕਰਤਿ ਦਰ- 
'ਸੋਤੇਜਹਹਿ ਕਹਿੰ ਕੀਰਤਿ ਮਹਿਤ ਕਰੇ੩॥੨॥ਦੁਰਗਾ ਬਿੱਪ੍ਰ ਹੇਰਿ ਨਰ ਭੀਗ 
ਬੁਝਤਿ ਭਯੋ ਏਕ ਕੇ ਤੀਰ । “ਕਿਸਕੇ ਸਾਥ ਅਹੈ' ਸਮੁਦਾਇ?। ਉਤਰਜੋ 
ਕੰਨ ਆਇ ਇਸ ਥਾਇ?॥੩॥ਤਿਸ ਨੋ ਸਕਲ ਬਤਾਵਨਿ ਕੀਨਾ“ਅਮਰ- 
ਦਾਸ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਬੀਨਾ । ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਗਾਂਦੀ ਪਚ ਬੈਸਾ। ਹੋਤਿ ਸਫਲ ਮੁਖ 
ਤੋ ਕਹਿ ਜੈਸਾ ॥੪॥ ਛੱਤ੍ਰੀ ਜਾਤਿ ਬ੍ਰੱਧ ਬਯ ਮਹਾਂ । ਤਿਨ ਕੇ ਸੈਗ ਲੋਕ 
ਬਹੁ ਇਹਾਂ। ਇਕ ਤੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਸੁਖ ਪਾਵਹਿ । ਤੁਰਕ ਜੇਜਵਾਂ“ਬਹਰਿ 
ਹਟਾਵਹਿੰ ॥੫॥ ਇਤਯਾਦਿਕ ਸਖਿ ਲਖਿ ਸਕਿ”ੈਂ ਭਾਂਤੀ। ਰਹੈਂ ਸੈਗ ਜਾੜ੍ਰੀ 
ਦਿਨ ਰਾਂਤੀ। ਸੁਨਿ ਦਰਗੇ ਦਿਜਬਰ ਬੀਚਾਰਾ।-ਪਿਖਯੋ ਹੁਤੋ ਪਦ ਪਦਮ 

_ਅਕਾਰਾ[॥੬ਤਿਨ ਕੋ ਨਾਮ ਰੁ ਜਾਤਿ ਬਤਾਈ।ਸੋਈ ਹੁਇ ਪਾਈ ਬਡਿ- 
` ਆਈ।ਕਿਧੋਂ ਆਨਨ੍ਹੈ-ਕਰਤਿ ਸੈਦੇਹੂਕੀਨਿ ਗਮਨ ਨਿਜ ਤਜਿਕੋ ਗ੍ਰੋਹੁ 
॥੭॥ ਸਨੈ ਸਨੈ ਤਿਹ ਸੈਗ ਮਝਾਰਾਂ।ਸ਼੍ਹੀ ਗੁਰ ਕੇ ਤਬਿ ਨਿਕਟ ਸਿਧਾਰਾਂ । 
ਖਰੋ ਦੂਰ ਤੇ ਕਰਤਿ ਚਿਨਾਰੀ /-ਹੈ ਤੋ ਸਹੀ ਸੁ ਲਘੁ ਆਕਾਰੀ"-॥ ੮ ॥ 
ਪਰਮ ਪ੍ਰਸੈਨ ਭਯੋ ਦਿਜ ਹੇਰੇਕਹੀ ਅਸ਼ੀਰਬਾਦ ਹੁਇ ਨੋਰੇ।ਬੈਠਿ ਨਿਕਟ 
ਲਖਿ ਨੀਕੀ ਰੀਤਿ । ਨਿਸ਼ਚੈ ਧਰਤਿ ਭਯੋ ਤਬਿ ਚੀਤ ॥੯॥ “ਹੇ ਪ੍ਰਭੁ[ਮੈਂ 
ਦਿਜ ਜਾਨਹੁ ਸੋਈ। ਪੂਰਬ ਮਿਲਯੋ ਬਰਖ ਬਹੁ ਹੋਈ। ਪਿਖਯੋ ਪਦਮ ਪਦ 

ਜਲ ਵਿਖੇ । “ਅੰਗ (ਅ) ਸਦੂ੫ । ਵਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਕਵਲ ਦਾ ਦਿੰਨ੍ਹ । “ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਗੁਰਿਆਈ 
ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਸੀ । “ਮਸੂਲ । ੬ਅਥਵਾ (ਕੋਈ) ਹੋਰ ਹੇਵੇ (ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ) ਕਰਕੇ ਸੈਸਾ ਕਟੇ । 
”ਤਿਸ ਮੇਲ ਵਿਚ । ਦਮਧਰੇ, ਛੋਟੇ ਕੱਦ ਵਾਲੇ । #ਪ੪=ਬਹ । __1ਪਾ:-ਅਗਾਰਾ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੫੩੮ ) ਰਾਸਿ ੧ । ਲੰਸੂ ੫੦. 
ਪਦਮ ਮਝਾਰੀ"।ਤਬ ਨ ਜਾਚਨਾਂ ਕੀਨਿ ਤੁਮਾਰੀ।੧੦॥ਜਬਿ ਇਸ ਕੋ ਫਲ 
ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇਤਬਿ ਲੇਵੈ ਚਿਤ ਬਾਂਛਤਿ ਜੋਇਕਰਜੋ ਹੁੜੋ ਤਕਰਾਰ'”ੈਂਸੁ 
ਜੋਵਪ੍ਰਾਪਤਿ ਸਮੈ ਆਇ ਸੋ ਹੋਵਾਂ॥੧੧॥ਮਨ ਬਾਂਛਤਿ ਮੁਝਕੋ ਅਬਿਦੀਜੈ। 
ਪ੍ਥਮ ਕਹਯੋ ਸਿਮਰਨਿ ਸੋ ਕੀਜੈ” । ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਨਿ_ਭਏ ਪ੍ਰਸੈਨ । 
“ਕਹਿਬੋ ਦਿਜਬਰ ਤੇਰੋ ਧੈਨ॥੧੨॥ਜਜੋਂ' ਤੈ' ਕਹਜੋ ਸੁ ਨੀਕੇ ਭਯੋ। ਚੱਕ੍- 
ਵਰਤਿ ਕੌ ਛੱਤ ਸੁ ਦਯੋ।ਚਹ ਚੱਕਨ ਪਰ ਹੁਕਮ ਹਮਾਰਾ।ਜਹਿੰ ਕਹਿ ਪੜੈ' 
ਨ ਹੈ ਹਟਕਾਰਾ ॥੧੩॥ ਅਬਿ ਮਨ ਬਾਂਫਤਿ ਜੋ ਕੁਛ ਤੇਗੇ ਸੋ ਲੀਜੈ ਸੁਖ, 
ਅਹੈ ਨ ਦੇਰੇਿਲੋਕ ਬਿਖੈਸੁਖ ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰਮਸੁਤ ਬਿਤਆਦਿਕ ਸੁੰਦਰ 
ਦਾਰਾ ॥੧੪॥ ਜੋ ਚਾਹਹੁ ਸੋ ਜਾਚਨਿ ਕੀਜਹਿ। ਅਥਿ ਤੇ ਪਰਮ ਸੁਖੀ ਹੁਇ 
ਜੀਜਹਿਮਜੇਕਰਿ ਜਗਕੇ ਸੁਖ ਨਹਿੰ ਚਾਹੈਂ।ਨਾਸ਼ਵੈਤ ਲਖਿ ਨਹਿ ਥਿਰਤਾ 
ਹੈ ॥ ੧੫॥ ਤੋ ਪਰਲੋਕ ਅਚਲ ਸੁਖ ਭਾਰੀ । ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਹਿੰ ਸੈਕਣ 
ਭਾਰੀ । ਰੁਚਹਿ ਜਿ" ਮਨ ਮਹਿ ਜਾਚਹੁ ਸੋਇ। ਨੀਕੇ ਲਿਹ ਬਿਚਾਰ ਕਰਿ 
ਜੋਇ॥ ੧੬॥ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਮਹਾਂ ਸੁਖ ਦੋਈ । ਲੀਜਹਿ ਏਕ,ਜਾਚਿ ਕਰਿ 
ਸੋਈ॥ਸਨਿ ਦਿਜਬਰ ਕੋ ਸੈਸਾ ਪਰਯੋਨਿਰਨੇ ਨਾਂਹਿਨ ਏਕੈ ਕਰ੧ੋ॥੧੭॥ 
-ਜੇ ਕਰਿ ਸੁਖ ਪ੍ਰਲੋਕਕੋ ਜਾਚੋਂ।ਇਹਾਂ ਰੋਕ ਬਨਿ ਦਾਰਿਦ ਰਾਝੋਂ'ਮਾਂਗਤਿ 
ਰਹੋਂ;ਨ ਸੁਖ ਹਰੈ ਕੋਈ । ਅਬ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਕੈਸੇ ਦਿਉ' ਖੋਈਂ॥੧੮॥ ਜੇ ਕਰਿ 
ਲੋਕ ਬਿਥੈ ਸੁਖ ਭਾਰਾਂ । ਧਨ ਆਦਿਕ ਤੇ. ਹੋਹਿ ਸੁਖਾਰਾ। ਜਾਚਿ ਲੋਉਂ ਮੈ 
ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਵੈਸਗਰੀ ਦਾਰਿਦਤਾ"ਕੋ ਖੋਵੈ[॥੧੯॥ਮਨ ਭਾਵਤਿ ਸੁਖ ਕਰੋਂ 
ਬਿਲਾਸ। ਜਾਚਨਿ ਕੀ ਮਿਟਿਹੈ ਸਭਿ ਆਸ। ਜਮ ਕੇ ਬਸਿ ਜਬਿ ਪਰਿਹੋਂ 
ਜਾਈ।ਦੇਹਿ ਸਾਸਨ"ਨਰਕ ਗਿਰਾਈ॥੨੦॥ਕਿਤ ਕੌ ਸੁਖ ਅਥਿ ਜਾਚਨਿ 
ਕਰੋਂ।ਸੈਸੇ ਹੋਤਿ ਨ ਨਿਰਨੋ ਧਰੋਂ-,ਤੂਸ਼ਨਿ ਏਕ ਘਣੀ ਲਗਿ ਹੋਵਾ । ਤਬਿ 
ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਦਿਸ਼ਿ ਜੋਵਾ॥ ੨੧॥ “ਭੋ ਦਿਜਬਰ ! ਕਰੋਂ ਤੁਸ਼ਨਿ 
ਠਾਨੀ। ਜਾਚਨ ਕੀਜੈ ਚਾਹਿ ਮਹਾਂਨੰ॥ ਸੋ ਹਮ ਤੇ ਲਿਹੁ ਜੋ ਮਨ ਭਾਵਾ।ਸਾਚ 
“ਕਵਲ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਚਰਨ ਕਵਲਾਂ ਵਿਚ । “ਇਕਰਾਰ। ਕੱਸੋ ਉਸ ਦੇ ਘਰਾਪਤ ਚੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 
ਆਂ ਗਿਆ ਹੈ । ਏਯਾਦ ਕਰ ਲਓ । “ਤੇਰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਨ ਹੈਸੀ। ੬ਜੀਵਹੁ । “ਲਖਕੇ ਕਿ 
ਇਹ (ਪਦਾਰਬ) ਬਿਰ ਨਹੀਂ' ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹਨ। (ਅ) ਨਾ (ਮਨ ਦਾ) ਟਿਕਾਉ ਹੈ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ) । 
ਚੰਗਾ ਲਰੇ ਜੋ । ਢਗਰੀਬ ਬਣਕੇ ਕੰਗਾਲਤਾ ਵਿਚ ਰਹਾਂਗਾ । "ਹੁਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ (ਸੁਖ ਇਸ 
ਲੋਕ ਦਾ) ਕਿਵੇ ਗੁਆ ਦੇਵਾਂ । “ਗਰੀਬੀ । "“ਤਾੜਨਾ। - _ਦੈਂਪਾ:-ਕਰਾਰ । 

1ਮੁਗਾਦ ਹੈ ਵਰ ਦੇਣ ਤੋਂ । (੫੪-ਦਾਹਿੰਦ੍ਤਾ ਖੋਵੈ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੫੩੯) ਰਾਸਿ ੧। ਅੱਸੂ ੫੦. _ 

-ਕਰਹਿੰ ਬਚ ਹਮ ਜੁ ਅਲਾਵਾ”॥੨੨॥ਸੁਨਿ ਕੈ ਤਬਿ ਹੋਯਹੁ ਦਿਜ ਦੀਨ। 
ਦੈ ਲੋਕਨਿ ਸੁਖ ਲਾਲਸ ਕੀਨਿ । ਬਿਨੈ ਸਹਤ ਬਚ ਕਹੈ ਬਨਾਇ । ਰ[ਰ 
ਪ੍ਰਤਾਪ ਲਖਿ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇ ॥੨੩॥ਦਿਜਉ ਵਾਚ/“ਨਾਮ ਦੇਹਿ, ਧਨ ਦੀਹੋ 

ਨ ਜਨ ਕੋ, ਧਨ ਬਿਹੀਨ ਜਨਾਂ ਜਗ ਨ ਸੁਹਾਇ । ਜੇ ਧਨ ਦੇਹਿ ਨਾਂਮ 
ਨਹਿੰ ਦੇਵੈਂ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜਨ ਜਮਪੁਰਿ ਜਾਇ। ਤੁਮ ਪਹਿ ਕਹੀ ਨਹੀਂ 
ਬਨਿ ਆਵਹਿ” ਜਯੋਂ ਭਾਵੇਂ ਤਯੋਂ ਬਨਤਿ ਬਨਾਇ'।ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਤਜੋ 
ਕੇ ਨੌਦਨ ਦੋਨਹੁ ਨਿਰਮਲ ਪੱਖ ਚਲਇ” ॥ ੨੪॥ਚੌਪਈ॥ ਸੱਤਯਨਾਮ 
ਜੇ ਦੇਵੈ ਜਨ ਕੋ । ਰਹੈ ਦਾਰਿਦੀ ਪਾਇ ਨ ਧਨ ਕੋਇਹਾਂ ਲੋਕ ਪਰਤਾਪ 
ਨ ਜਾਨਹਿ।-ਅਹੈ ਰੈਕ, ਹੀਨੋ-ਪਹਿਚਾਨਹਿਂ ॥ ੨੫ ॥ ਤੁਮਰੀ ਦਾਤ ਨ 
ਜਾਨੈ ਕੋਈਸੁਖ ਪ੍ਰਲੋਕ ਨਹਿੰ ਪਾਵਹਿ ਸੋਈ । ਜੇ ਕਰਿ ਧਨ ਦੇਵਹੁ ਨਿਜ 
ਜਨ ਕੋ।ਕੌਗਹਿ ਅਨਿਕ ਰੀਤਬਿਸ਼ਿਯਨ ਕੌ।੨੬ਬਿਨਾ ਨਾਮ ਜਮਕੇਬਸ 
ਪਰੈ।ਨਾਨਾ ਨਰਕ ਬਿਖੈ ਦੁਖ ਭਰੈਨਹੀਂ ਆਪ ਕੀ ਦਾਤ ਪਛਾਨਹਿ/ਸਕਿ 
ਸਕਣ ਪ੍ਰਾਂਪਤਿ ਜਿਸ ਜਾਂਨਹਿੰ ॥੨੭ ॥ ਦੋਨਹੁ ਲੋਕ“ ਆਪ ਕੋ ਦਾਨ । 
ਬਿਦਤੇ ਜਨ ਪਾਵਹਿ ਕੱਲਕਾਨ” । ਕਹਨਿ ਬਨਹਿ ਨਹਿ ਰਾਵਰਿ ਪਾਸ । 

ਜਿਮ ਜਾਨਹੁ ਤਿਮ ਪੂਰਹੁ ਆਸ ॥ ੨੮ ॥ ਲੌਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਮਲੀਨ ਬਿਹੀਨ । 

ਤੁਮਰੋ ਜਨ ਹੋਵੈ ਸੁਖ ਲੀਨ”॥ਇਮਕਹਿ ਬੈਦਨਦਿਜਨੇਕਰੀਦੇ ਲੋਕਨ 
ਸੁਖ ਕਾਂਖਾ ਧਰੈ॥੨੯॥੫ਿਖਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿਜ ਕੀ ਚਤੁਰਾਈ। ਭਏ ਪ੍ਰਸੈਨ 
ਤਨਕ ਮੁਸਕਾਈ । ਕਹਯੋ ਬਾਕ “ਦੋਨਹੁ ਤੁਮ ਲੋਹੁ । ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹਰੈ ਸੁਖ 
ਅਬਹਿ ਅਛੇਹੁ॥੩੦॥ਜਬਿ ਲੋ ਜੀਵਹੁ ਧਨ ਬਹੁ ਪਾਵਹ। ਸਿਮਰਹੁ ਸੱ।੨- 

ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਵਹਐਤ ਸਮੈ ਜਮ ਨਹਿ ਦਰਸੇਹੋ" । ਪੁੰਨਵਾਨ ਕੇ ਲੱਕ“ 
੧ਜ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦਫਬਦੀ ਨਹੀਂ । ਕੋਈ ਬਣਤ ਬਣਾ ਦਿਓ । ਦੋਹਾਂ ਪਖਾਂ (ਪਿਆਂ) ਵਿਚ 
ਲਿਰਮਲਤਾਈ ਵਿਚ ਤੋਰੇ । ਭਾਵ ਲੋਕ ਵਿਚ ਬੀ ਦਹਿੱਦਤਾਈ ਦੀ ਮੈਲ ਨਾ ਦੇਹੋ ਤੇ ਪੁਲੋਕ ਵਿਚ 

ਪਾਪ ਸਾਸਨਾ ਦੀ ਮੈਲ ਨਾਂ ਦਿਓ । ਅਗੇ ਅੰਕ ੨੭, ੨੮, ੨੯,ਵਿਚ ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਹੇ ਜਮੰਦਾ 

ਹੈ । (ਅ) ਦੇਵੇ' ਰਸਤੇ ਤੁਸਾਂ ਨਿਰਮਲ ਟੋਰੇ ਹਨ । ਗ੍ਰਿਹਸਤੀ ਤੇ ਅਤੀਤ ਤਾਂਚੇ ਹਨ । (੬) ਕਦੀ 

ਦੋਹਾਂ ਪਖਾਂ ਦਾ ਅਰਬ ਨਾਦੀ ਬਿੰਦੀ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ) “ਦੋਵੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। #ਮੁਕਤੀ । “ਲੋਕ 

ਪੂਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦਾ ਜਨ ਮਲੀਨਤਾ ਬਿਨਾਂ ਹੋਕੇ ਸੁਖ ਵਿਚ _ਲੀਨ ਹੋਵੇ, ( ਅ) ਤੁਹਾਤਾ 

ਦਾਸ ਲੋਕ ਵਿਚ ਮਲੀਨ (ਦਰਿੰਦ੍ੀ) ਹੈ ਤੋ ਪੂਲੋਕ ਵਿਚ (ਪੁੰਨਾਂ ਤੋਂ) ਲਿਹੀਨ ਹੈ, (ਐਸੀ ਕਿਰਪ 

ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਦੋਹੀਂ ਥਾਈਂ) ਸੁਖ ਵਿਚਲੀ ਹੋਵੇਂ । "ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗੇ । ੯ਗਾਵ ਬੈਠੇਨ ਵਿ੦ । 

ਵਂਪ:=ਨਰ । ਹਪਸ=ਪੰਥ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਰੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੫੪੦) ____ ਰਾਸਿ੧। ਅੰਸੂ ੫6. 
ਸਿਧੈ ਹੋ॥੩੧॥ਬਰ ਲੇ ਕਰਿ ਦਿਜਬਰ ਹਰਖਾਇਵ।ਜਨਮ ਮਰਨ ਸੈਦੇਹ 

ਵ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਿ ਸਦਨ ਸਿਧਾਰ। ਤਬਿ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਦਰਬ 
ਉਦਾਰ।੩੨।ਸਗਰੀ ਚਿੰਤਾ ਰਿਦੇ ਬਿਨਾਸੀ। ਅਨਿਕ ਭਾਂਤਿ ਕੋ ਲਹਿ ਸੁਖ 
ਰਾਸੀਐਤ ਸਮਾਂ ਜਬਿ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੋਵ॥ਨਹੀ' ਨਰਕ ਕੌ ਸੈਕਟ ਜੋਵ॥੩੩। 
ਪੁੰਨਵਾਨ ਖੁਰਖਨਿ” ਗਤ ਪਾਈ।੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਦਾਤ ਸੁਹਾਈ । ਤਹਾਂ 

_ਰਾਂਤ੍ਰਿ ਬਸਿ-ਕਰਿ ਗੋਸਾਈਂ।ਭਈ ਪ੍ਰਾੜਿ ਜਾਗੇ ਸਮੁਦਾਈ ॥੩੪॥ ਨਿਤ ਕੀ 
ਕ੍ਰਿਯਾ ਕੀਨ ਇਸ਼ਨਾਨੇ । ਸੈਗਤਿ ਭੀਰ ਸੈਗ ਪ੍ਰਸਥਾਨੇ । ਸਨੇ ਸਨੇ ਮਗ 
ਇਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ । ਨਿਤ ਉਠਿ ਚਲਹਿ ਗੁਰੂ ਸੁਖਕਾਰਿ ॥੩੫॥ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਭਏ 
ਬਿਲੋਕਤਿ ਦੇਸ਼।ਬੋਲਤਿ ਜੈਜੈਕਾਰ ਅਸ਼ੇਸ਼ਜਮਨ' ਉਲੰਘੇ ਦੇਸ਼ ਅਗ= 
ਰੇ । ਖੁਨ ਆਏ ਸਤੁੱਦ੍ਵ”ਕਿਨਾਰੇ ॥੩੬॥ ਚਢੇ ਤਰੀ ਪਰ ਹੋਏ ਪਾਗਦੇਸ਼ 
ਦੁਆਬੇ ਕੇਰ ਮਝਾਰ । ਸਨੈ ਸਨੈ ਉਲੰਘਜੋ ਜਬਿ ਸਾਰੋ । ਤੀਰ ਬਿਪਾਸ£ 
ਆਨਿ ਨਿਹਾਰੋ ॥ ੩੭ ॥ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜਬਹਿ ਸੁਧਿ ਆਈ । ਰਾਮਦਾਸ 
ਲੈ ਨਰ ਸਮੁਦਾਈ । ਜੁਤ ਉਤਸਾਹ ਅਗਾਰੀ ਚਾਲੋ । ਪਠਹਿ ਸ਼ਬਦ 
ਕਰਿ ਪ੍ਰਮ ਬਿਸਾਲੇ ॥੩੮॥ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਜਾਇ ਸੁਖਰਾਸੀਂ“। ਧਰਹਿੰ 
ਅਕੌਰ ਚਰਨ ਕੇ ਪਾਸੀ । ਸਭਿ ਕੀ ਕੁਸ਼ਲ ਬੂਝਿ ਸਤਿਕਾਰੇ । ਰਾਮਦਾਸ 
ਸੋਂ ਬਾਕ ਉਚਾਰੇ ॥੩੯॥/ਤੁਮ ਕੋ ਗਏ ਸੌਂਪ ਸਭਿ ਕਾਰੀ । ਕੁਸ਼ਲ ਸੈਗ ਸੋ 
ਭਲੇ ਸੈਭਾਰੀਅਨਦ ਸਮੇਤ ਅਪਰ ਸਭਿ ਅਹੈ'ਊਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿਖੇ ਜੇ 
ਰਹੈਂ” ॥੪੦॥ ਹਾਂਬ ਜੋਰਿ ਕਰਿ ਸਕਲ ਬਤਾਈ/ਪ੍ਰਕੁ ਤੁਮ ਨੇ ਸਭਿ ਸੁਖ 
ਬਰਤਾਈ । ਜੇਤਿਕ ਜਿਸਤੇ ਕਾਰ ਕਰਾਈ । ਤੇਤਿਕ ਭਈ ਕੁਸ਼ਲ ਸਮੁ- 
ਦਾਈ'॥੪੧॥ ਇਮ ਮਿਲਿ ਸਕਲ ਨਰਨ ਕੇ ਸਾਥਉਤਰੇ ਪਾਰ ਬਿਪਾਸਾ 
ਨਾਥ । ਪੁਰਿ ਮਹਿ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ੇ ਮੰਗਲ ਕਰਿਤੇ। ਦਰਸਹਿੰ ਤ੍ਰਿਯ ਨਰ ਹਰਖ ਸੁ 
ਧਰਿਤੇ ॥ ੪੨॥ ਆਇ ਬਿਰਾਜੇ 'ਅਪਨਿ ਸਥਾਨ । ਮੰਗਲ ਹੋਤਿ ਅਨੇਕ 
ਬਿਧਾਨ।ਜੋ ਗ੍ਰਾਮਨਿ ਕੇ ਸੈਗੀ ਹੁਤੇ।ਕਰਿ ਬੋਦਨ ਘਰ ਗਮਨੇ ਤਿਤੇ ॥੪੩॥ 
ਸੁਜਸੁ ਕਰਤਿ ਬਹੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇਰਾ ।ਢੈਲਯੋ ਦੇਸ਼ ਬਿਦੇਸ਼ ਬਡੇਰ॥ਕਰਤਿ 
ਅਨਿਕ ਜੀਵਨਿ ਕੱਲਯਾਨ । ਦਯੋਸ ਬਿਤਾਵਹਿ ਗੁਰੁ ਭਗਵਾਨ ॥ ੪੪ ॥ 
ਦੌਹਰ॥ਪੂਥਮ ਰੀਤਿ ਨਿਤ ਚਲਤਿ ਤਿਮ, ਦੇਗ਼ ਕਰਨਿ ਤੇ ਆਦਿ।ਸਿੱਖ_ 
₹ਪੁੰਨਵਾਨ ਪੁਰਖਾਂ ਵਾਲੀ । “ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ । <ਸਤਲੁਜ ਦੇ । €ਕੌਢਾ ਬਿਆਸਾ ਦਾ 1 
“'ਸੁਥੀ ਦੀ ਖਾਣ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀਦੇ। __ 



ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਂਪ ਸੂਰਜ __ (੧੫੪੧) ____ ਰਾਸਿ੧।ਅੰਸੂਪ੧. 
ਸੈਂਕਰੇ ਹੋਤਿ ਹੈਂ ਪ੍ਰਾਪੜਿ ਪਰਮ ਪ੍ਰਸਾਦਿ" ॥੪੫॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ 
ਗ੍ਰਿੰਬੇ ਪੂਥਮ ਰਾਸੇ/ਸ੍ਰੀ ਰਗ: ਤੇ ਆਗਵਨ? ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਰਨਨ ਨਾਮ ਪੰਚਾਸਤੀ ਅੰਸ ॥ ੫੦ 7 

੫੧.(ਬਾਵਲੀ ਰਚਣੀ । ਸ਼੍ਰ ਰਾਮਦਸ ਜੀ ਦੇ ਮੈਬੈਧੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲ] । 
ਦੌਹਰਾ॥ਧਰਮ ਧੁਰਧਰ'ਅਮਰ ਗੁਰ ਸਦਾ ਚਹਿਤਿ ਉਪਕਾਗਰਚਿਬੇ ਤੀਰਯ 
ਬਾਵਲੀ ਸਿੱਖਯਨਿ ਹੇਤੁ ਉਧਾਰ ॥੧॥ ਚੌਪਈ ॥ ਇਕ ਦਿਨ ਸਭਾ ਮਝਾਰ 
ਉਚਾਰਾਂ । “ਇਹਾਂ ਬਾਵਲੀ ਲਗਹਿ ਉਦਾਰਾ । ਸਿਖ ਸੈਗਤਿ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ 
ਆਵਹਿ।ਸਭਿ ਮਿਲਿ ਗੁਰ ਤੀਰਥ ਜਲ ਨਾਵਹਿ! ॥੨॥ ਇਮ ਕਹਿ ਸਤਿ- 
ਗੁਰ ਆਇਸੁ ਦੀਨ।ਸਾਂ।(ਲਿਖਹੁ ਹੁਕਮਨਾਮੈ ਹਿਤ ਦੀਨਸਿ[। ਤੀਰਥ 
ਕੀ ਤਾਰੀ ਗੁਰੁਕਹੈਂ।ਹੁਇ ਨਿਹਾਲ ਸੇਵਾ ਹਿਤਧਰੈ”॥੩॥ਪਾਰੋਨੇ ਲਿਖ 

_ ਸਕਲ ਪਠਾਂਏਪੁਰਿ ਗ੍ਰਾਮਨ ਤੇ ਸੁਨਿ ਸਿਖ ਆਏ। ਭਯੋ ਮੇਲ ਸੈਂਗਤਿ ਕੋ 
ਭਾਰੋਜਥਾ ਸ਼ਕਤਿ ਲੈ ਆਵਹਿ ਕਾਰੋ॥੪॥ਦਰਸ਼ਨ ਹੇਤ ਚਝੌਂਪ ਚਿਤ ਧਾਰੇ। 
ਸੇਵਾ ਠਾਨ ਹਿੰ ਗੁਰੂ ਅਗਾਰੇ। ਮਿਲਿ ਗੁਰ ਪਗ ਕੋ ਬੈਦਨ ਠਾਨਹਿੰ।ਧਰਹਿੰ 
ਭਾਉ ਅਪਨੋ ਹਿਤ ਜਾਨ/ਹੈਂ ॥ ੫॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਨੇ ਸ਼ੁਭ ਦਿਵਸਿ ਨਿਹਾਰਾ । 
ਨਿਕਸੇ ਵਹਿਰ ਅਨੰਦ ਉਦਾਰਾ । ਸਭਿ ਸੈਗਤਿ ਕੌ ਸੈਗਿ ਸੁ ਲੀਨਿ। ਬਹੁ 
ਮਿਸ਼ਟਾਨ ਮੰਗਾਵਨਿ ਕੀਨਿ ॥੬॥ ਬਲ ਸੁੰਦਰ ਪਿਖਿ ਪਾਸ ਬਿਪਾਸਾਂ। 
ਢਿਗ ਪੁਰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ । ਮੰਦ ਮੰਦ ਪਦ ਸੁੰਦਰ ਧਰਿਹੀਂ।ਸੈਗ 
ਸੈਗਤਾਂ ਭੀਰ ਨਿਹਰਿਹੀਂ॥੭॥ਸੁਬਲ ਜਾਨਿ ਗੁਰੁ ਇਸਥਿਤ ਭਏ । ਟਕ 
ਲਾਵਨਿ ਕੈ ਆਇਸ ਦਏ।ਬੁੱਢੇ ਪ੍ਥਮ ਕਹੀ ਕਰ ਗਹੀਂ।ਜਹਿੰ ਗੁਰ ਕਹੀ 
ੜਿਰਥ ਕਰਿ ਸਹੀ£ ॥੮॥ ਤਹਿੰ ਤੇਂ ਮਾਟੀ ਲੀਠਿ-ਉਪਾਣੀ। ਭਰੀ ਟੋਕਰੀ 
ਸਿਰ ਧਰਿ ਸਾਟੀ'। ਬਹੁਰੋ ਸਕਲ ਸਿੱਖਯ ਲਗਿ ਪਰੇ । ਧਰੇ ਚੌਂਪ ਸੇਵਾ 
ਹਿਤ ਕਰੇ॥੯॥ਸਤਿਗੁਰ ਖਰੇ ਕਰਾਵਤਿ ਕਾਗਸੈਗਤਿ ਕਰਭਿ ਚੌਂਪ ਚਿਤ 
ਧਾਰਿ । ਜਹਿ ਕਹਿ ਪਸਰਿ ਗਯੋ ਬਿਰਤੇਤੂ/“ਤੀਰਥ ਰਚਜੋ ਗੁਰੂ ਭਗਵੈਤੂ” 
॥ ੧੦ ॥ ਨਿਜ ਘਰ ਤੇ ਕਹੀਆਂ ਬਹੁ ਲਯਾਵਹਿ । ਸਿਰ ਪਰ ਧਰੇ ਫੋਕਰੇ 
ਆਵਹਿ । ਜਜੋਂ ਜਜੋਂ ਸੇਵ ਕਰਹ ਘੰਰ ਭਾਊ । ਤੋਂ ਤਜੋ' ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਤਿ 

"ਭਾਵ ਨਾਮ ਦਾਨ ਨੂੰ, ਯਥਾ ਗੁਰਵਾਕ-'ਨਾਮੁ ਨ ਵਿਸਦੈ ਮੌਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ॥ ( ਅ) ਪਰਮ 
ਦਿਆਲਤਾ । "ਧਰਮ ਦੇ ਆਚਾਰਯ, ਧਰਮ ਵਿਚ ਸਭ 3“ ਮੁਹਹੇ । ₹ਭਲਾ ਜਾਣਕੇ । ਦਰ) 
ਘਾਰੋ ਜੁਲਕਾ । “ਕਹੀ ਹੱਥ ਫੜੀ । #ਜਿਥੇ ਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਤੀਰਥ ਨਿਰਨਾ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ (ਕਿ 
ਵੱਕ ਲਾਓ) । “ਪੁੱਟ ਲਈ । ₹ਸੱਫੀ । #ਪ8=ਦੀਨੀ। __ 1੫=ਚੀਨੀ। 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੫੪੨) ਗਸਿ ੧ । ਸੰਸੂ ੫੧. 

ਪਸਾਉ'॥੧੧॥ਨਿਤਪ੍ਰਤਿ ਕਰਤਿ ਕਾਰ ਨਰ ਬ੍ਰਿੰਦ । ਕਾਵਹਿੰ ਮਾਟੀ ਖੋਦਿ 
ਬਿਲੰਦ।ਸੈਗਤਿ ਕਾਰ ਕਰਤਿ ਤਹਿੰ ਜੋਤੀਅਚਾੰਹ ਦੇਗ ਤੇ ਭੋਜਨ ਤੇਤੀ। 

_੧੨॥ਲਗਹਿੰ ਮਿਹਨਤੀ ਗਨ ਜੇ ਆਇ। ਸੋ ਦੁਇ ਟਕੇ” ਦਿਹਾਰੀ ਪਾਇ । 

ਲੰਗਰ ਤੇ ਅਹਾਰ ਮਨ ਭਾਵਤਿ।ਲੇ ਕਰਿਸੋ ਭੀ ਤਹਿ ਤੇ ਖਾਵਤਿ॥੧੩॥ਦੇਗ 
ਬਿਸਾਲ ਹੋਨਿ ਤਬਿ ਲਾਰੀ । ਆਨਹਿੰ ਅੰਨ ਸਿੱਖਮ ਬਡਿਭਾਗੀ। ਕੇਤਿਕ 

ਦਾਸ ਦਰਬ ਲੇ ਆਇ।ਬੈਠਿ ਮਿਹਨਤੀ ਦੇਤਿ ਲਗਾਇ॥੧੪॥ਰਹੈ ਬਾਵਲੀ 

ਬਲਬਡ ਭੀਰ। ਕਬਿ ਕਬਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਬੈਠਹਿੰ ਤੀਰ । ਧਨ ਤੇ ਤਨ ਤੇ 

ਸਵਹਿੰ ਗੁਰੁ ਕੌ । ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਹਿ ਦੀਰਘ ਨਰ ਉਰਕੋ।੧੫॥ਘਾਲਹਿ ਘਾਲ 

ਲੋਹਿੰ ਵਲ ਚਾਹ। ਹਲਤ ਪਲਤ ਕੋ ਦੀਰਘ ਲਾਹਾ। ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ ਸੁਧਿ ਕੋ 

ਸਿਖ ਉਤਲਾਵਤਿ।ਕਰਤਿ ਚੋਂ੫ ਚਿਤ ਤਿਸ ਬਲ ਆਵਤਿ ॥੧੬॥ ਲਵ- 

ਪੁਰਿ ਆਦਿ ਨਗਰ ਗਨ ਜੋਈ । ਗਾਾਮ ਬ੍ਰਿੰਦ ਮਹਿੰ ਇਹ ਸੁਧਿ ਹੋਈ । 

#ਸਤਿਗੁਰੁ ਤੀਰਬ ਰਚਹਿੰ ਸੁ ਬਾਪੀ।ਫਲਦਾਯਕਪਜ/ਹੋ ਉਧਰਹਿ ਪਾਪੀ॥ 

੧੭॥ਗਏ ਭਾਵਨੀ ਕਰਿ ਹੁਇ ਪੂਰਨ”। ਇਮ ਸੁਨਿ ਨਰ ਗਨ ਪਹੁਢੀਹਿ 

ਤੂਰਨ । ਧਨ ਤੇ ਲਾਇ ਮਿਹਨਤੀ ਦੇਤਿ । ਪੁਨ ਉਠਿ ਖ਼ਨਹਿੰ ਕਹੀ ਕਰ 

ਲੋਤਿ॥ ੧੮॥ ਇਕ ਜਾਵਹਿੰ ਇਕ ਆਵਹਿੰ ਪਾਸ । ਸਿਖ ਸੈਗਤਿ ਮਹਿੰ 

ਅਧਿਕ ਹੁਲਾਸ । ਕਾਰ ਬਾਪਿਕਾ ਮਹਿ ਅਨੁਰਾਂਗੇ । ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵ' ਮੋ 

ਲਾਗੇ॥ ੧੯॥ ਲਵਪੁਰਿ ਤੇ ਮਜੂਰ ਚਲਿ ਆਏ। ਕਰਹ ਕਾਰ ਚਿਤ 

ਚੋਂ੫ ਬਢਾਏ। ਦਿਨ ਮਹਿ ਲੰਗਰ ਭੋਜਨ ਖਾਵਤਿ।ਸੈੜ ਦੁ ਆਨਿ ਦਿਹਾ- 

ੜੀ ਪਾਵਤਿ ॥੨੦॥ ਇਕ ਸਿਖ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤਹਿ ਚਲਿ ਆਵੈਂ। ਇਕ ਮਿਹਨਤੀ 
ਦਿਹਾੜੀ ਪਾਵੈ । “ਦਿਨ ਪ੍ਰਤਿ ਬਾਪੀ ਕਾਰ ਮਹਾਨਾ । ਹੋਵਤਿ ਹੈ” ਭੀ 
ਬਿਦਤ ਜਹਾਨਾ ॥੨੧॥ ਸਭਿ ਮਹਿੰ ਰਾਮਦਾਸ ਮਿਲਿ ਕਰਿਕੌ। ਸਤਿਗੁਰ 

ਚਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੋ ਧਰਕੇ । ਕਰਹਿ ਬਾਪਿਕਾ# ਸੇਵ ਬਿਸਾਲਾ । ਸਰਬ ਗਰਬ 

ਤੇ ਹੋਹਿ ਨਿਰਾਲਾ ॥ ੨੨ ॥ ਅਤਿ ਹਿਤ ਕਰਿਕੈ ਕਾਂਰ ਕਮਾਵਹਿ । 

ਧਰਹਿ ਟੋਕਰੀ ਸਿਰ, ਨਿਕਸਾਵਹਿੰ`। ਨਿਜ ਕੁਲ ਕੀ ਲੱਜਾਂ ਕੋ ਪਰ- 

“.,46। “੯ ਆਨੇ (ਦ੪ ਅੰਕ ੨੦)"ਬਾਵਲੀ । “ਭਾਵਨਾ ਧਾਚਕੇ ਗਇਆੰ (ਜਿੱਥੇ ਆਸਾਂ) 
ਪੂਰਨ ਹੋਣਗੀਆਂ । (ਅ) ਜੇ ਭਾਂਵੇਨੀ ਧਰਕੇ ਗਏ ਹਨ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆੰ) (ਭਾਵਨੀਆੰ) ਪੂਰਨ ਹੋ 

ਗਈਆਂ ਹੈਨ । “ਸੋਬਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਆਨੇ । $ਬਾਵਲੀ ਦੀ “ਕੱਢਦੇ ਹਨ (ਮਿੱਟੀ) । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੨੫੪੩ ) ਗਾਸਿ ੧। ਅੰਸੂ ੫੧, 

ਹਰਿ। ਸਨਬੈਧਿਨਿ ਕੀ ਆਨ ਨਹੀਂ ਧਰਿ" ॥ ੨੩॥ ਸਭਿ ਜਗ ਕੀ 
ਰਾਂਖੀ ਨਹਿ ਕਾਨ” । ਸੇਵਾ ਕੇ ਤਤਪਰ ਸਵਧਾਨ । ਖੇਦ ਸਰੀਰ ਸੁ ਨਹੀ 
ਵਿਚਾਰਤਿ। ਪ੍ਰੋਮਾ ਭਗਤਿ ਰਾਤਿ ਦਿਨ ਧਾਰਤਿ ॥੨੪॥ ਅਪਰ ਸੈਗ ਨਹਿ 
ਇਰਖਾ ਠਾਨਹਿੰਕਰਹਿੰ ਟਹਿਲ `ਸੁਖ ਮਹਿਲ ਪ੍ਰਮਾਨਹਿੰ।ਖਨਹਿੰਮ੍ਰਿੱਤਕਾ 
ਸੀਸ ਉਠਾਵੈਂ । ਨਿਕਸਿ ਵਹਿਰ ਕੌ ਦੂਰਿ ਗਿਰਾਵੈਂ ॥ ੨੫ ॥ ਧੂਲ ਸਰੀਰ 
ਬਸਤ੍ਰ ਕੋ ਲਾਗੰਹਹ੍ਰੈ ਮਨ ਭੰਗ ਨ,ਪ੍ਰੰਮ ਸੁ ਜਾਗਹਿਮਨ,ਬਚ,ਕ੍ਰਮ ਸੇਵਾ 
ਕੇ ਤਤਪਰ । ਅਪਰ ਮਨੋਰਥ ਕੋ ਨਹਿ ਉਰ ਧਰਿ॥੨੬॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਪੂਰਨ 
ਅੰਤਰਜਾਮੀਤਿਸ ਕੀ ਲਖਹਿ ਸੇਵ ਸਕਿ ਸ੍ਰਾਮੀ।ਉਰ ਪਰਪੱਕਤ ਪ੍ਰੋਮ ਕਰਿ 
ਰੂਰ।ਸ਼ਰਧਾ ਸੁਮੜਿ ਸੈਗਿਪਰਿਪੁਰਾ॥੨੭॥੫ਰਮ ਲਾਭ ਸੇਵਾ ਕਹ ਜਾਨਹਿ 
। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਭਿ ਭੇਵ ਪਛਾਨਹਿੰ। ਕਿਤਿਕ ਕਾਲ ਬੀਤਾ ਲਗਿ ਸੇਵਾ। 
ਲੈਸ਼ ਮਾਤਰ ਜਿਸ ਨਹਿ ਅਹੈਮੇਵਾ” ॥ ੨੮ ॥ ਲਵਪਰਿ ਸੈਗ ਜਾਤਿ ਗਨ 
ਰੀਗਾ“ । ਆਇ ਕਿਯੋ ਡੇਰਾ ਬਲ ਚੋਗਾ । ਬਹੁ ਸਨਬੰਧੀ ਹੈਂ ਤਿਨ ਮਾਂਗਿ 
ਰਾਮਦਾਸ ਕੇ ਮੇਲੀ ਆਹਿੰ॥੨੯॥ਕੋ ਗਯਾਤੀਓਕਾਤਾ ਹੈ ਕੋਈ।ਸੈਵਬੈਸ ਕੇ 
ਨਰ ਬਰ ਸੇਈ।ਕੇਤਿਕ ਤਿਨ ਮਹਿੰ ਸਖਾ ਸਬੈਸ।ਕੇਤਿਕ ਪ੍ਰਿਥਮ ਪਰੋਸੀ 
ਹੈਸ' ॥੩੦॥ ਕੇਤਿਕ ਬ੍ਰਿੱਧ ਅਹੈ' ਹਿਤਕਾਰੀ੯ ।ਪਿਖਨ ਮਾਤ ਹੀ ਕਿਤਿਕ 
ਚਿਨਾਰੀ"।ਤਾਉ,ਚਚੇ ਕਿਤਿਕ ਕੁਲ ਮਹਿ ਕੇਸਭਿਮਿਲਿਬੇ ਹਿਤ ਆਇ 
ਸੁ ਚਹਿਕੇ ॥੩੧॥ਦਿਜ ਕੇਤਿਕ ਪ੍ਰੋਹਤ ਤੇ ਆਦਿ।ਛੱਤ੍ਰੀ ਕਿਤਿਕ ਪਿਖਿਨਿ 
ਅਹਿਲਾਦਿ। ਵੈਸ਼ ਸ਼ੂਦ੍ ਜੇ ਨਿਕਟ ਬਸੈਤੇ । ਜਿਨ ਸੋਂ ਬੋਲਤਿ ਬਸ ਬਰ- 
ਤੋਤੇ''॥੩੨॥ਕਹਤਿ ਪਰਸਪਰ ਮਿਲਿਕੈ ਬਿੰਦ। “ਇਹਾਂ ਬਸਹਿ ਹਰਿਦਾਸ 
ਸੁ ਨੰਦ” । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਅਮਰ ਲੀਨਿ ਗੁਰਿਆਈ । ਨਗਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ _. 
ਬਸਾਈ॥੩੩॥ਗੁਰ ਕੇ ਹ੍ਰੋ ਅਲੈਬ ਸੁਖ ਲਹਨੋਘਰ ਸਸੁਰਾਰ ਆਨਸੋ ਰਹਜੋ। 
ਬਡੋ ਕ੍ਰਾਤ ਇਨਕੋ ਸੈਹਾਰੀ'। ਪਿਤ ਸਥਾਨ ਲਵਪੁਰੀ ਮੜਾਰੀ ॥ ੩੪॥ 

ਦਾ ਮਰਾਤਬਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ । “ਹੌਕਾਰ । “ਲਾਂਹੇਰ ਦਾ ਸੈਗ (ਜੋ) ਸਾਰਾ ਜਾਂਦਾ 
ਸੀ ਰੀਗਾ ਨੂੰ । #ਸ਼ਰੀਕ। ?ਇਕੋਂ ਜੇਹੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮਿੱਤਰ । ਦਗਵਾਂਢੀ ਸਨਰੇ । ੯ਬੁਢੇ ੫ਿਆਰ 
ਵਾਲੇ ਹਨ । "ਕਈਆਂ ਦੀ ਦੇਖਣ ਖ਼ਾੜੂ ਦੀ ਹੈ ਪਛਾਣ ਸੀ। "ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ( ਕੋਲ ਦਾ ) 
ਵੱਸਣ ਤੇ ਵਰਤੋਂ (ਕਰਕੇ) ਬੋਲ ਚਾਟਕ ਸੀ । "=ਭਾਈ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੰਤੂ (ਸਹੀ ਗਾਮਦਾਸ 

_ਜੀ) ।'ਤਸ੍ਹੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਭਾਈ ਦਾ ਨਾਮ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੫੪੪ ) ਰਾਸਿ ੧। ਅੰਸੂ ੫੧. 

ਅਪਲੇ ਸਗਰੇ ਸਦਨ ਮੈਭਾਰੇਰਹਕੋ ਸੁ ਦ੍ਰਿੜ ਗਕਾਤੀਨ ਮੜਾਰੇ' । ਆਨਿ 

ਬਸਯੋ ਇਹ ਤਜਿ ਪਰਿ ਭਲੋ । ਦੇਖਹਿੰ ਕਹਾਂ ਹਾਲ, ਅਬ ਚਲੋ" ॥੩੫॥ 

ਵਾਧ ਕਿ ਘਾਟ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਤਹਿੰਤੇਕਿਸ ਬਿਧਿ ਭਯੋ ਆਇ ਇਤਿ ਰਹਿਤੇ । 

ਕਿਰਤਿ ਕੌਨ ਸੀ ਕਰਤਿ ਬਮੈਤਾ। ਜਿਸ ਤੇ ਗ੍ਰਿਹਸਥ ਕਾਰ ਨਿਬਹੈਤਾ॥ 

੩੬॥ਇੱਤਕਾਦਿਕ ਕਹਿ ਆਪਸ ਮਹੀਅਮਸਨੇ ਸਨੈ ਆਵਤਿ ਤੇ ਤਹੀਆ। 

ਜਹਾਂ ਕਾਰ ਬਾਪੀ ਸੁ ਕਮਾਵਹਿੰ । ਧਰੇ ਟੋਕਰੀ ਸਿਰ ਪਰ ਆਵਹਿ ॥੩੭॥ 

ਸਭਿਨਿ ਬਿਲੋਕਜੋ ਸਨਮੁਖ ਆਵਤਿ। ਸਿਰ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਤਹਾਂ ਗਿਰਾਵਤਿ। 
ਪਿਖਿ ਸਭਿ ਕੋ ਸਨਮੁਖ ਹੁਇ ਕਰਿਕੈ । “ਰਾਮ ਰਾਮ ਤਿਨਿ ਸਾਬ ਉਚ- 

ਰਿਕੈ॥੩੮॥ਪੈਰੀਪਵਣਾ"ਕਹਿਕਿਹ ਸੈਗਗਹੇਫੋਕਰੀ ਖਰੋਨਿ ਸੈਗ/ਹੁਤੇ ਜੁ 

ਬ੍ਰਿੱਧ ਬਿਲੌਕਿ ਰਿਸਾਨੇ। ਕੇਤਿਕ ਦੇਖਿ ਦਸ਼ਾ ਮੁਸਕਾਨੋ॥੩੯॥ ਧੂਲਾ ਸੈਗ 
ਛਾਂਦਤਿ ਸਰਬੈਗ।ਬਸਤ੍ਰ ਮਲੀਨ ਕੁਵੈਗ”ਕ੍ਰੇਗਾਂਮਕਹਜੋ ਸਭਿਨਿ“ਕੁਲ 
ਲੱਜੜਾ ਖੋਈ । ਘਰ ਸ਼ਸੁਰਾਰਿ ਮ੍ਰਿੱਤਕਾ ਢੋਈ॥੪੦॥ਜਨਮਜੋ ਭਲੋ ਸੋਵੀ- 

ਅਠਿ ਬੈਸਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਲਾਜ ਕੀ ਅੰਸ੫ ਇਸ ਤੇ ਪਰੈ ਕਰੈ ਕਯਾਂ ਹੀਨੀ। 
ਛੱਤ੍ਰੀ ਕੌਨ ਕਰੈ ਜਿਮ ਕੀਨੀ॥੪੧॥ਹੇਤੁ ਜੀਵਕਾ ਅਨਿਕ ਉਪਾਇ। ਸ਼ੁਭ 

'ਮਤਿਵੈਤ” ਕਰਤਿ ਸਮੁਦਾਇ।ਕਰਤਿ ਜਿ ਇਹੀ ਸਮਾਨ ਹਮਾਰੀ'।ਚਲਤਿ 
ਜੀਵਕਾ ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰੀ ॥੪੨॥ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਖਨਿਨਿ ਸੀਸ ਪਰ ਧਰਨੋ। ਕੌ 
ਬਾਹਜ ਅਸ ਕਰਿ ਹੈ ਕਰਨੋਹਮ ਸਭਿ ਕੀ ਪਤ ਦਈ ਗਵਾਇ। ਭਲੋ 

ਨਿਕ/ਸਯੋ ਨਾਮ ਸੁ ਆਇ॥੪੩॥ਸਭਿ ਸਨਬੈਧਨਿ ਮਹਿੰ ਲਘੁਤਾਈਕਕਰੀ 
ਬਿਦਤਿ ਜਾਨੀ ਨ ਜਿਠਾਈ"॥ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਤਿਨ ਬਾਕਬਖਾਨੇ।ਸਨਿ ਸ਼ੀ 

ਰਾਮਦਾਸ ਮੁਸਕਾਨੇ ॥੪੪॥ ਕਹਜੋ ਸਭਿਨਿ ਸੋਂ “ਜਾਨਤਿ ਨਾਹਨ”। ਸ਼੍ਰੀ 

ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਿਮਾ ਦੁਖ ਦਾਹਨਿ"।ਏਕ ਬੇਰ ਹੇਰੈਂ ਕਰਿ ਕਰੁਨਾ। ਕਟਹਿੰ 

ਕੋਟਿ ਮੈਕਟ ਭਵ ਮਰਨ' ॥੪੫॥ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਦੇਤਿ । ਜਿਸਹਿ 
ਅਰਾਧੇ ਜੋਗ ਸਮੇਤਿ"'ਕਿਸੂ ਕ੍ਰਿੱਤਿ ਤੇ ਜੋ ਨਹਿ ਪਯਤਿ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ 

੧ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਵਿਚ ( ਭਾਈ ਸੌਹਾਰੀ)। “ਭਾਵ ਸ੍ਰੀ ਰਮਦਾਸ ਜੀ ਛੱਡਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ( ਲਾਂਹੇਰ ) ਭਲੀ 

ਪ੍ਰਕਾਰ । ਚਲੋ ਦੇਖੀਏ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈਸੂ ਹੁਣ । “ਨ ਚੌਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ । ਪਸੈਲੇ ਰੋਗ ਦੇ । $ਸ਼ਰਮ 

ਰਤੀ ਭਰ । “ਚੰਗੀ ਬੁਧਿ ਵਾਲਾ । "ਜੇ ਇਹ ਭੀ ਸਾੜੇ ਵਾਂਣੂੰ ਕਿਰਤ ਕਰਦ । <ਕੈਮ । "ਜਾਣੀ 

ਨ (ਆਪਣੀ ਕੁਲ ਦੀ) ਵਡਿਆਈ । "ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ । "ਦੁਖਾਂ ਦਾ ਦਾਹ ਕਰਨ 

ਵਾਠੀ ਹੈ । "ਭਾਵ ਜੋਗੀ । "$ਜੇ (ਪਰਮੇਸ਼ਰ) । 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੁਰਜ। ( ੧੫੪੫) ਰਾਸਿ ੧। ਅੰਸੂ ੫੧, 
ਢਿਗ ਸੁਗਮ ਲਭੱਯਤਿ ॥੪੬॥ ਜਿਨਿ ਕੀ ਸੇਵ ਨ ਬਿਰਥੀ ਜਾਇ। ਮਨ 
ਬਾਂਛਤਿ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਪਾਇ। ਇਨ ਕੀ ਸੇਵ ਕਰਹਿ ਨਹਿੰ ਜੋਇ। ਤਿਨ ਸਮ 
ਬੌਣ ਮੰਦ ਮਤਿ ਹੋਇ॥੪੭॥ਜਿਸ ਕੇ ਬਡੇ ਭਾਗ ਸ਼ੁਭ ਅਹੈਂ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ 
ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਹੈ। ਇਸਤੇ ਪਰੈ ਲਾਭ ਨਹਿ ਔਗ ਹੁਇ ਗੁਰ ਦਾਸ ਸਭਿਨਿ 
ਸਿਰ ਮੌਰ'!॥ ੪੮ ॥ ਹਿਤ ਕੀ ਬਾਤ ਤਿਨਹ ਸ਼ੈਂਗ ਕਹੀ । ਕਰਤਿ 
ਛੁਤਰਕਨ',ਮਾਨਹਿ ਨਹੀਮੁਸਕਾਵਤਿ ਨਿਜ ਡੇਰੇ ਗਏ।ਮਹਾਂ ਦੀਨ ਤਾਂ 
ਸਮ ਲਖਿ ਲਏ'॥੪੯॥ਦਿਵਸ ਰਹਜੋ ਜਬਿ ਘਟਿਕਾ ਚਾਗਿਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ 
ਕੌ ਭੇ ਸਭਿ ਤਯਾਰਿ। ਪ੍ਰਥਮ ਦੇਗ਼ ਤੇ ਭੋਜਨ ਕਰਿਕੈਬਹੁਰੋ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ੇ ਅੰਤਰਿ 
ਘਰ ਕੈ॥੫੦॥ਅਹੋਕਾਰ ਕੇ ਸਹਤ ਬਿਸਾਲੋਪਦਪੰਕਜ ਪਰਧਰੜੋ ਨ ਭਾਲੇ। 
ਲਖੇ-ਸਾਕ ਇਹੁ ਕੁੜਮ ਹਮਾਰੇ । ਲਘੂ ਥਾਨ-ਇਮ ਰਿਦੈ ਬਿਚਾਰੇ ॥ 
੫੧॥ ਨਹਿੰ ਮੰਦਨਿ ਮਹਿਮਾ ਕੁਛ ਜਾਨੀ । ਬੈਠੇ“ਰਾਮ ਰਾਮ'ਕਹਿ ਬਾਨੀ। 

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰ ਮਹਾਨੋ।ਹਿਤ ਮਿਰਯਾਦ ਕੀਨਿ ਸਨਮਾਨੋ॥੫੨॥ 
ਜਥਾ ਸਥਾਨਭਏ ਥਿਤਿ ਸਾਗੇਤਿਨਿ ਮਹੁੰ ਬੜਿਅਨਿ ਬਾਕਉਚਾਰੇ£“ਅਬ 
ਤੁਮ ਜਗ ਮਹਿ ਲਹੀ ਬਭਾਈਬਯ ਮਹਿੰ ਬਡੇ ਬਿਰਿੱਧਤਾ ਪਾਈ॥੫੩॥ਸਤਿ 
ਬਿਵਹਾਰ ਅਲਪ ਅਰੁ ਮਹਤ। ਤੁਮ ਜਾਨਤਿ ਹੋ ਮੱਤ ਕੇ ਸਹਤ।ਕੁਲ ਕੀ 
ਲਾਜ ਸ਼ਕਲ ਕੇ ਅਗੈਕ੍ਰਾਤਨਿ ਬਿਖੈ ਅਧਿਕਤਾ ਚਹੈਂ॥੫੪॥ਤਮ ਹੋਏ ਗੁਰ 
ਜ਼ੂਪ ਉਦਾਰ॥ਕਛੁ ਨ ਤੁਮਰੇ ਏਹੁ ਬਿਚਾਰਾ। ਖ਼ੱਤੀ ਬੈਸ ਬਿਸਾਲ”ਹਮਾਰੋ। 
ਸਹਤ ਬਡਾਈ ਕਰਨਿ ਅਚਾਰੋਂ॥੫੫॥ਤਉ ਰਹਿ ਆਵਹਿ ਜਾਤਿ ਮੜਾਰ॥ 
ਹੀਨ ਕਹਾਵਹਿੰ ਨਹਿ ਕਿਸ ਬਾਰਾ । ਕਾਤਨਿ ਬਿਥੈ ਨ ਤਰਕ ਸਹਾਰੈ' । 
ਯਾਂਤੇ ਠਾਨਤਿ ਕਰਮ ਉਦਾਰੈ!॥੫੬॥ਨਾਮਮੰਗਲਾ ਏਵ ਅਲਾਏਪਤਬਿ 
ਹੂੰ ਰਾਮਦਾਸ ਚਲਿ ਆਏਗੁਰ ਸੂਰਜ ਕੋ ਜਬਹੁ ਨਿਹਾਰ।ਬਦਨ ਕਮਠ 
ਪਰਵੁੱਲਯ""ਉਦਾਰਾਂ ॥ ੫੭॥ ਪਦ ਅਰਬਿੰਦ ਸੁਰੀਧਿ ਅਨੰਦ" । ਲੋਚਨ 
ਬ੍ਰਮਰ ਕਰੈ ਕਰ ਬੈਦਿ"।ਇਿਸਕੋ ਦੇਖਤਿ ਲਵਪੁਰਿ ਕੇ ਨਰ। ਕਹਜੋ ਬਹੁਰ 
ਛਰਕਨਿ” ਕੋ ਉਰ ਧਰ ॥ ੫੮ ॥ ਇਹ ਭੀ ਜਨਮਜੋ ਬੈਂਸ ਹਮਾਰੇਲਾਜ 
`ੰਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਾਸ ਸਭ ਦਾ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਹੰਦਾ ਹੈ । ਹੁੱਜਤੀ। ੧ਮਹਾਂਨ ਗਰੀਬ ਵਰਗ! ਜਾਣਕੇ 
ਉਹੀ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ॥ੰਮਿਰਯਾਦਾ ਵਾਲੋ । “ਵਭਿਆਈ (ਸਭ ਕੋਈ)ਚਾਹੁੰਦ ਹੈ। <ਵੱਤਾ(ਹੈ) । 
'ਫਭਿਆਈ ਕਾਲੇ ਕੈਮ ਕਰਲਾਂਤਾਂ। “ਇਕ.ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ । ਦਕਿਹਾ । "“ਪਿੜ ਗਿਆ (ਮ੍। 
ਠਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ)। “ਚਰਲਾਂ ਕਵਲਾੰ ਦੀ ਅਨੰਦ ਦਾਇਕ ਸੁਰੀਧੀ ਦੇ । "“ਨੋਤ ਤੋਰੇ ੭” 
ਦਿੱਤੇ ਹਬ ਜੋੜਕੇ । "੧ਭਾਵ ਤਰਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ । 



ਸ਼ੀ ਗਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੫੪੬) ਰਾਸਿ ੧। ਅੰਜੂ ੫੧. 

ਗਵਾਈ ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰੇ ।ਪਿਤ ਕੋ ਮਰੇ ਸਦਨ ਕੋ ਤਯਾਗ। ਘਰ ਸਸੁ 

ਬਸਕੋ ਨਿਰਭਾਗਾ ॥੫੯॥ ਮਿਲਯੋ ਮਿਹਨਤੀ ਬ੍ਰੰਦ ਮਬਾਗੇਖਨਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ 

ਕਹੀਅਨਿ ਕਰਧਾਰੇਂ4ਭਰੇ ਟੋਕਰੀ ਸੀਸ ਉਠਾਵੈ। ਰੋਜ ਤਨ ਲਗੇ ਵਹਿਰ 

ਨਿਕਸਾਵੈ ॥੬੦॥ ਇਸ ਨੇ ਤੋਂ ਸਿਰ ਮਾਣੀ ਪਾਈਕਰਹੁ ਬਿਚਾਰ ਨ ਤੁਮ 

ਉਚਤਾਈ”। ਕਾਰ ਅਨੁਚਿਤ ਆਪ ਨੇ ਦੀਨਿ। ਲਾਜ ਕੁਟੇਬ ਨ ਤਮ ਨੇ 

ਚੀਨ॥੬੧॥ਅਪਰ ਕਿਰਤਿਕੋ ਅਥ ਇਸਦੀਜੈਉਚਿਤਅਨਚਿਤ ਬਿਚਾਰਿ 

ਸਲੀਜੈਮਗੁਰੁ ਸੁਨਿ ਰਾਮਦਾਸ ਦਿਸ਼ਿ ਦੇਖ।ਮੁਖ ਪ੍ਰਸੈਨ ਉਰ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਸ਼ੇਖ਼ਾ। 
੬੨॥ਦੇਖਿ ਦਸ਼ਾ ਸਤਿਗੁਰ ਛਕਿ'ਰਹੇ-ਨਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਮਮ,ਮਨ ਇਸ ਬਹੇ” 

ਬੈਦਿਕ ਲੌਕਿਕ ਰੀਤਿ ਤ੍ਰਠਨਿ ਸਮਪ੍ਰੇਮ ਧਾਰਿ ਜਲ ਤੇਂ“ਠਹਿਰਹਿ ਕਿਮਿ 

॥੬੩ਪ੍ਰੋਮ ਭਗਤਿ ਮੇਰੀ ਰੈਗ ਰਾਤੋਤਜੈ, ਨ ਜਾਨਹਿ ਜਾਂਤਿ ਸੁ ਪਾਤੋ-1 

ਲਵਪੁੰਰ ਕੇ ਪੁੰਚਨਿ” ਦਿਸ਼ਿ ਹੇਰਿ । ਸਹਜ ਸੁਭਾਇਕ ਗੁਰ ਤਿਸ ਬੇਰਿ । 

੬੪॥ਉਰ ਪ੍ਰਮੈਨਹ੍ਰੈ ਭਨਤਿ ਬਚਨ ਕੋ“ਸਭਿ ਜਗ ਛਤਰ ਦੀਨਿ ਮੈਂ ਇਨਕੋ। 

ਮਾਟੀ ਪਰਿ ਹੈ ਸੀਸ ਤੁਮਾਗੇਗੁਰ ਅਭਗਤਿ,ਤੁਮ ਪ੍ਰੰਮ ਨ ਧਾਰੇ'॥੬੫ਮਜੇ 

ਇਹ ਬੈਸ ਜਨਮ ਨਹਹੈਂ ਧਾਂਗੇਗਿਰਤਿ ਨਰਕ ਮਹਿ ਪਿਤਰ ਤੁਮਾਂਰੇ।ਰਾਮ 

ਦਾਸ ਕਰ ਜੋਰਿ ਉਚਾਰਾ।ਪਤਿਤ ਉਧਾਰਨ ਬਿਰਦ ਤੁਮਾਰਾ ॥੬੬॥ ਗੁਰ 

ਮਹਿਮਾ ਕੀ ਗਯਾਤ ਨ ਪਾਈ । ਕਯਾ ਇਨ ਕੇ ਬਸਿ; ਜਗ ਉਰੜਾਈ'। 

ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਸਤਿਗੁਰ ਭਏ ਪ੍ਰਸੈਨ। “ਰਾਮਦਾਸ! ਤੁਝ ਕੋ ਧੰਨ ਪੈਨ॥੬੭॥ 
ਕਰਿ ਸੇਵਾ ਮੁਝਕੋਂ ਬਸਿ ਕੀਨਾ/ਮੈਂ ਜਾਨੋਂ ਤੁਝ,ਤੈਂ ਮੁਝ ਚੀਨਾਂ।ਪੁਨ ਲਵ- 

ਪੁਰ ਕੇ ਨਰ ਸਮੁਦਾਈਕਰੇਬਿਦਾ ਗਮਨੇ ਅਗੁਵਾਈ"॥੬੮॥ਪਦ ਅਰ- 

ਬਿੰਦ ਬੈਦਨਾ ਠਾਨੀ। ਸੇਵਹਿੰ“ਬਹੁਰਿ ਕਰਮ ਮਨ ਬਾਨੀ । ਕਗਹਿੰ ਕਾਰ 
ਧੰਰ ਚੌਂਪ ਚਗੂਨੇ।ਲੋਕ ਲਾਜ ਤੇ ਹੋਇ ਬਿਹੂਨੇ॥੬੯॥ਇਤਿਸ੍ਰੀਗੁਰਪੂਤਾਪਸੂਰਜ 
ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਪੂਥਮ ਰਾ “ਲਵਪੁਰਿ ਨਰਨਿ” ਪੂਸੰਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਏਕ ਪੰਚਾਸਤੀ ਅੰਸੂ ॥ ੫੧ ॥ 

੧ਪੌਫਦਾ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਕਹੀਆਂ ਹੱਥ ਫੜਕੇ ।“(ਹੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ) ਆਪ ਭੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ 

ਕਰਦੇ ਉਚਯਾਈ ਦੀ । (%) ਆਪ ਹੀ ਯੋਗਤਾਈ ਵਿਚਾਰਦੇ। ਢਗਦਗਦ । “ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਨਦੀ 

ਇਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਵਹਿ ਰਹੀ ਹੈ । “ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਜਲ ਦੀ ਧਾਰ (ਕਰਕੇ) । 5(ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ) ਨਹੀਂ 

ਤਿਆਗਦਾ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜਾਤ ਪਾਤ (ਦਾ ਮਾਨ) । (ਅ) ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੁ (ਵੈਦਿਕ 

ਲੌਕਿਕ ਰੀਤਾਂ ਤੇ) ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ । ”ਮੁਖੀਆਂ ਤਰਫ(ਸਨਮੁਖ ਹੋਕੇ ਕਹਿਆਂ )। 

ਦਗੁਰੂ ਦੇ ਭਗਤ ਨਹੀਂ'ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਧਾਰਿਮ।੯ਜਗਤ ਵਿਚ ਫਸ ਰਹੇ ਹਨ।?ਅਗਾਹਾਂ 

ਨੂੰ । ""ਤਾਵ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੫੪੭ ) `_ਰਾਸਿ ੧। ਅੰ] ੫੨. 
੫੨. [ਮਾਈਵਾਸ ਵੈਸ਼ਨੋ]। ਰਿ 

ਦੋਹਰ॥ਅਤਿ ਆਚਾਰੀ"ਵੈਸ਼ਨੋ ਮਾਈ ਦਾਸ ਸੁ ਨਾਮ। ਭਗਤਿ ਕਰਤਿ ਸ਼੍ਰੀ 
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੀ ਪ੍ਰੋਮ ਸਹਤ ਨਿਸ਼ਕਾਮ॥੧॥ਚੌਪਈ॥ਸੈਤਨਿ ਕੀ ਸੈਗਤਿ ਨਿਤ 
ਕਰੇ/ਕ੍ਸ਼ਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ” ਮੁਖ ਮਹਿੰ ਜਪ ਧਗੇਮੋਰ ਮੁਕਟ ਪੀਤਾਂਬਰ ਧਾਰੀਂ। 
ਇਸੀ ਧਯਾਨ ਕੇ ਮਨ ਆਧਾਂਰੀ ॥ ੨॥ ਨਿਸ ਦਿਨ ਸਿਮਰਹਿ ਅਪਰ ਨ 
ਕਾਮਮਨ ਕੀ ਲਿਵ ਚਿਤਵਤਿ ਘਨ ਸ਼ਜਾਮ। -ਕਮਲ ਪੁੱਤਰ ਬਿਸਤਰਤਿ 
ਬਿਲੋਚਨ। ਕ੍ਰੰਭਲ ਰੈਡ ਸਥਲ” ਦੁਖ ਮੋਚਨ॥੩॥ਮੰਦ ਮੰਦ ਸੈਂਦਰ ਮੁਸ- 
ਕਾਵਨਿ । ਭਗਤਨਿ ਕੇ ਚਿਤ ਚੌਂ੫ ਬਧਾਵਨਿ-। ਐਸੋ ਧਯਾਨ ਬਿਥੇ ਮਨ 
ਲਾਗ। ਸਿਮਰਹਿ ਨਾਮ ਸਦਾ ਅਨੁਰਾਗਾ ॥੪॥ ਤਿਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰ ਮਹਾਂਤਮ 
ਸੁਨਜੋ । ਬਹੁ ਗੁਰ ਸਿੱਖਕਨ ਤਿਹ ਸੋਂ ਭਨਜੋ । ਚਾਹਤਿ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਦਿਨ 
ਬੀਤੇ । ਕਬਿ ਕਬਿ ਚਲਨਿ ਠਟਹਿ ਨਿਜ ਚੀਤੇ ॥ ੫ ॥ ਸਮੋ ਪਾਇ ਗੁਰ 
ਕੋ ਪੁਰਿ ਆਯੋ । ਬਿਰਜੋ ਪੌਰ ਪਰ ਪੂਛਿ ਪਠਾਯੋ” । ਸੁਨਿ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰ ਨੌਮ 
ਨਿਜ ਭਾਖਜੋ । ਜੇ ਮਨ ਤੁਵ ਦਰਸ਼ਨ ਅਭਿਲਾਖਮੋ ॥ ੬॥ ਕਰਹੁ ਦੇਗ 
ਤੇ ਭੋਜਨ ਜਾਇ। ਹੋਹਿ ਤ੍ਰਿਪਤ ਪੁਨ ਹਮ ਢਿਗ ਆਇ” । ਮਾਈ ਦਾਸ 
ਸੁਨਤਿ ਸੈਦੇਹ'।-ਬਿਨ ਸੈਜਮ ਤੇ ਇਨ ਕੇ ਗੇਹ॥੭॥ਹੋਤਿ ਅਹਾਰ;ਅਚੋਂ 
ਨਹਿੰ ਐਸੇ। ਮੇਰੇ ਕ੍ਰਿਆ ਰਹਹਿ ਸੁਚਿ ਜੈਸੇ। ਸੋ ਬਿਧਿ ਕਰਨੀ ਅਬਿ ਬਨਿ 
ਆਵੈ । ਸਚਿ ਬਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕਯਾ ਵਲ ਪਾਵੈ- ॥ ੮ ॥ ਚਿਤਵਤਿ ਰਹ:: 
ਚਿੰਤ ਚਿਤ ਖਰਜੋਂ । ਬਹੁੰਤਿ ਦੇਰਿ ਮਹਿ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਜੋ ।-ਬਿਨਾ ਅਖ 
ਨਹਿ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਤਿਜੇ ਅਚਿ ਲੇਉਂਧਰਮ ਥਿਗਰੇਤਿ॥੯॥ਯਾਂਤੇ ਨਾਂਹਿਨ 
ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਹੋਂ । ਸੈਜਮ ਸਹਤ ਅਚੋਂ ਪ੍ਰਣ ਧਰਿ ਹੋਂ-। ਬਿਨ ਦਰਸ਼ਨ 
ਤਬਿ ਫਿਰ ਕਰਿ ਗਯੋ'। ਨਿਸ ਦਿਨ ਮਨ ਮਹੁੰ ਸੈਸੈ ਭਯੋ ॥ ੧੦ ॥-ਨਰ 
ਮਹਾਤਮਾ ਅਜ਼ਮਤਿ' ਭਰੇ। ਤਿਨਿ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਮੈ ਨਹਿ ਕਰੇ।ਲੋਕ ਸੈਂਕਰੇ, 
ਕਰੇ ਨਿਹਾਂਲ । ਭਏ ਸਿੱਧ” ਮਿਲਿ ਕੈ ਤਿਨ ਨਾਲ ॥੧੧॥ ਕਿਸ ਕੁਕਰਮ 
ਨੇ ਮੁੜ ਕੋ ਪ੍ਰੇਰਾ । ਜਿਸ ਤੇ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖ ਨਹਿੰ ਹੇਰਾ-। ਭਯੋ ਉਦਾਸ ਨ 
ਠਹਿਰਜੋ ਥਾਨ।- ਚਲੋ ਦਾਰਕਾ-ਮਨ ਅਸ ਠਾਨਿ।੧੨-ਪ੍ਰਾਸਚਿੱਤ"'ਤਬ 
“ਗਰਮਕਾਂਡੀ/ਸਿਰ ਤੇ ਮੁਕਟ ਤੇ ਪੀਲੇ ਬਸਤ੍ਰ ਧਾਰਨ ਵਾਲ, ਵਾਲੇ ਗੱਲ੍ਹਾਂਤੇ ਲਟਕ ਰ੦॥ 
੪ਪੜ। ਹੇਕੇ ਦਰਵਾਜੇ ਅਗੇ ਪੁਛ ਭੇਜਿਆ ।“ਮੈਨੈਂ ਵਿਚ ਹੋਗਿ।੬(ਛੂਤ ਛਾਂਤ ਦੇ) ਨੇਮ ਤੋ' ਬਿਨ 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਗ “ਵਿਗੜਦਾ ਹੈਮੁੜ ਗਿਅ।=ਬਜ਼ੁਰਗੀ/ਕਰਾਮਾਤ[ਆ, ਅਜ਼ਮਤ] "ਪੂਰਨ, 
ਮੁਕਤ ।"'ਦੂਸ਼ਨਾਂ [8:, ਪ੍ਰਾਯਸਿਤੂ=ਪਾਪ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਦਾ ਕਰਮ/ਪਛੁਤਾਵਾ] “ਪ:-ਪਰਯੇ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੫੩੪੮ $ ____ ਰਾਸਿ ੧। ਅੰ ੫੨. 

ਉਤਰਹਿ ਮੇਰ।ਚਲਿ ਦੁਆਰਕਾ ਹਰਿ ਲਜੋਂਹੇਰਾਂ-।ਅਤਿ ਚਿਤ ਪ੍ਰੋਮਕਯੋ 
ਚਲ ਪਰਮੋ।ਥਿਰਯੋ ਨ”, “ਹਰਿ ਹਰਿ? ਨਾਮ ਸੁ ਰਰਜੋ” ॥੨੩॥ ਇੱਛਾ ਅਪਰ 
ਨਹੀਂ ਮਨਲਯਾਵੈਕਰਤਿਭਗਤਿ- ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਰਾਵੈ” ।ਜਾਇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਕੋ 

ਹੇਰਨਿ ਕਰੋਂ । ਪੁਰਿ ਦੁਆਰਕਾ ਮਹਿ ਹਿਤ ਧਰੋਂ-॥੨੪॥ ਭਯੋ ਪ੍ਰੰਮ ਕਰਿ 
ਅਤਿ ਮਸਤਾਨਾ।ਦਿਨ ਪ੍ਰਤਿ ਕਰਤੋ ਜਾਤਿ ਪਯਾਨਾ/ਦਿਸ਼ਾਂ ਦ੍ਰਾਰਕਾਂ ਹੋੜਿ 
ਅਨੰਦਾ“।-ਕਰੋ'ਂ ਦਰਸ ਮੈਂ ਗਮਠਿ ਬਿਲੋਦਾ-॥ ੧੫॥ ਨਿਕਟ ਦ੍ਰਾਰਕਾਂ 
ਪਹੁੰਚਨੋ ਜਾਈ/ਤਬਿ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਮਗਮਹਿੰ ਆਈ।ਬਨ ਦੀਰਘ ਦਾਰੁਨ 

ਤਿਸ ਥਾਨ।ਜਹਿ ਸਮੀ੫ ਨਰ ਦਿਖਹਿ ਨ ਆਨਾ॥੧੬॥ਘਟਾ ਬੜੀ ਤਿਸ 
ਦਿਨ ਉਮਡਾਈ।ਬਾਯੂ ਬਹੀਬਹੁਤਿ ਬਲ ਪਾਈਦਾਮਨਿ ਦਮਕਤਿ ਕਰ- 
ਕਤਿਭਾਰੀ।ਕਾਰੀ ਘਟਾ? ਬਰਖਤੀ ਬਾਰੀ॥ ੧੭ ॥ ਤਿਸ ਬਨ ਮਹਿ ਬ੍ਰਤ 

ਰਾਖਨਿ ਕਰੇ।ਚਲਯੋਜਾਤਿਬਯਾਕੁਲਤਾ ਧਰੇਨਹਿੰਵਲੁਹਾਰ” ਹਾਬ ਕਿਤਿ 
ਆਵ। ਨਿਰਜਲ ਹੀ ਹਠ ਕੀਨਿ ਰਹਾਵਾਂ ॥ ੧੮ ॥ ਭਯੋ ਸੀਤ ਬਰਖਾ ਤੇ 
ਕੈਂਪਤਿ। ਨਿਕਟਿ ਨ ਮਾਨਵ ਕੌ ਬਚ ਜੰਪਤਿ੧ ਇਤਿ ਉਤਿ ਖੋਜਤਿ ਹਾਰ 
ਪਰਜੋਹੈ।ਬਾਨ ਨ ਪਾਯੋ ਨਹੀਂਥਿਰਯੋਹੈ॥੧੯॥ਪੁਨਬਯਾਕੁਲ ਬਰਖਾ ਤੇਭਯੋ 
ਛੁਧਾ ਬਹੁਤਿ ਫਲੁਹਾਰ ਨ ਪਯੋ।ਸਘਨ ਤਿਮਰ ਹੋਈ ਜਬਿਜਾਮਨਿ"!ਠੋਰ 

ਨ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਭਾ ਬਿਸਰਾਮ ਨ॥੨੦॥ਚਲਿਖੇ ਤੋਇਕ ਬਲਬਿਰ ਹੋਵ।ਖੋਖਰ 

ਸਹਤ ਬ੍ਰਿੱਛ ਇਕ ਜੋਵ॥ਖਰੇ ਹੋਨ ਕੋ ਤਿਸ ਮਹਿ ਬਾਨ।ਬੈਠਨਿ ਪੌਢਨਿ 
ਕੋ ਨਹਿ ਜਾਂਨਿ॥੨੧॥ਤਿਸ ਮਹਿ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਯੋ ਠਾਂਢਾਂ ਭਯੋ।ਸਿਮਰਨਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ 
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ? ਮੁਖਲਯੋਸਗਰੀਜਾਮਨਿਖਰੇ ਬਿਤਾਈ।ਬਹੁਰੋਤਹਿੰ ਪ੍ਰਭਾਤਿਹੁਇਿ 
ਆਈ॥੨੨॥ਕ੍ਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਤ ਇਕ;,ਆਸਨ ਔਰੀ। ਦੁਤਿਯਨਦੀਖਤਿਕੌਤਿਸ 
ਠੌਰੀਦਿਵਸਿ ਦ੍ਰਾਦਸ਼ੀਕੇ ਚਿਤਵੰਤ।ਬਰਤ ਉਪਾਰਨ'' ਬਿਧਿ ਨ ਲਹੈਤਾ 
॥੨੩॥/ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਕ੍ਰਿਸ਼ਨ'ਆਰਾਧਤਿ ਖਰਯੋ।ਏਕ ਪ੍ਰੇਮਮਹਿੰ ਮਨਰਹਿ ਬਿਰਜੋ 
ਭਗਤਵਛਲ ਪ੍ਰਕੁਦੀਨ ਕ੍ਰਿਪਾਲ॥ਜਾਨਯੋ-ਜਾਂਗਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਸਾਲਾ॥੨੪॥ਮੋ 
ਬਿਨ ਇਸਕੇ ਆਸ ਨ ਔਰ । ਕਾਨਨ ਘੋਰ ਬਿਖੈ ਅਸ ਠੌਰ-। ਅਪਨੋ ਜਨ 

ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ । “ਠਹਿਰਿਆ ਨਹੀਂ । ਵਉਚਾਰਿਆ।“(ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ)ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੇ। 
ਪਦੁਆਰਕਾ ਦੀ ਵਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਅਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਏਕੜਕਦੀ ਹੈ । “ਕਾਲ ਘਟਾ । "ਬ੍ਰਤ 
ਛਾਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਵਨ ਆਦਿ ਭੋਜਨ । ੯ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਮਨੁਖ ਭੀ ਨਹੀ ਬਚਨ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ । 

"$ਰਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਜਦੇ' ਬਹੁਤ' ਐਖੇਰ/ ਹੇ ਗਿਆ । "ਬਚਤ ਖੋਲਣ ਦੀ । 



ਸਰ ਗੁਰ ਪੂਤਾਂਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੫੪੮ ) ਰਾਸਿ ੧। ਅੰਸੂ ੫੨. 

ਜਨਜੋ ਯੁਭਿ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਹਤਿ ਭਏ ਕਰਨਿ ਕੌ ਛੇਮ'॥੨੫॥ਆਨ ਰੂਪ ਕਰਿ” 
ਲਯਾਇ ਅਹਾਰਾਂ । ਤਿਹ ਆਗੇ ਧਰਿ ਅਨਤ" ਸਿਧਾਰਾ । ਮਾਈ ਵਾਸ ਸੁ 
ਭੋਜਨ ਦੇਖ।ਸਹਤ ਪਹਿਤ ਕੇ ਭਾਤ"ਵਿਸ਼ੇਖ॥੨੬॥-ਮੈਂਆਚਾਰੀ“-ਸ਼ੇਕਾ 
ਠਾਨੀ।=ਬਿਨ ਸੇਜਮ ਕਿਨਿ ਆਨਜੋ ਥਾਨੀ। ਸੁਚ ਸੋ! ਚੋਕੇ ਅੰਤਰਿ ਖਾਵੋਂ। 
ਬਿਗਰਹਿ ਨੋਮ ਜਿ ਇਸ ਮੁਖੁ ਪਾਵੋਂ ॥੨੭॥ ਜੇ ਹੋਵਤਿ ਪਕਵਾਨ ਬਨਾਂ- 
ਯਸਿ£ । ਅਢਿਤਿ ਬ੍ਰਤੀ ਮੈਂ” ਛੁਧਾ ਮਿਟਾਯਸਿ-। ਇਸ ਬਿਧਿ ਤਰਕਤਿ 
ਬਹੁ ਚਿਤ ਮਾਂਹੀ।ਹਤੋ ਛੁਧਤਿ ਪਰ ਖਾਯਸਿ ਨਾਂਹੀ ॥੨੮॥ ਉਰ ਅੰਤਰ ਕੀ 
ਲਖਿ ਭਗਵਾਨ । ਲਜਾਏ ਅਨਿਕ ਕਾਂਤਿ ਪਕਵਾਨੂ"। ਤਿਸਿ ਢਿਗ ਧਰਿ 
'ਕਰਿ ਅਨਤ ।ਸਧਾਰੇ। ਮਾਈ ਦਾਸ ਨਿਹਾਰਿ ਬਿਚਾਰੇ ॥ ੨੯ ॥-ਇਸਿ 
ਭੀਖਨ ਕਾਨਨ ਕੇ ਮਾਂਹੰ। ਮਾਨਵ ਕਿਸੀ ਥਾਨ ਦਿਖਿ ਨਾਹੀ । ਏਕਿ ਬਾਰ 
ਦਈ ਕਾਢ ਰਸੋਈ।ਮਮ ਮਨ ਕੀ ਲਖ ਕਰਿ ਪਨ ਸੋਈ॥੩੦॥ਲਯਾਯਸਿਂ 
ਕੌਨ ਨ ਜਾਨਯੋ ਜਾਈ।ਮਨ ਕੀ ਗਤਿ ਨਹਿ ਅਪਰ ਲਖਾਈਪ੍ਰਭੁ ਬਿਨ 
ਔਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੋਈ। ਉਰ ਕੀ ਲਖਿ ਲਯਾਵਤਿ ਭਾ ਸੋਈ ॥੩੧॥ ਨਹਿ 
ਮੁਝ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਰਾਯਸਿ। ਦੋਇ ਬਾਂਰ ਦੇ ਅੰਨ ਸਿਧਾਯਸਿ-। ਇਮ 
ਬਿਚਾਰਿ ਕਰਿ ਹੇਰਨਿ ਲਾਗ।ਚਹੁੰ ਦਿਸ਼ਿਫਗਤਿ ਵਧਯੋ ਅਨੁਰਾਗਾ॥੩੨॥ 
'ਖਰਯੋ ਰਹਯੋ ਤਿਹ ਠਾਂ ਪਕਵਾਨ।ਇਤਿ ਉਤਿ ਖੋਜਤਿ ਭਯੋ ਹਿਰਾਨ। ਪ੍ਰੇਮ 
ਸਮੁੰਦ ਬਿਖੈ ਬਹਿ ਗਯੋ । ਮਾਈ ਦਾਸ ਥਾਹ ਨਹਿ ਲਹਜੋ ॥੩੩॥ ਰੁਦਨਿ 

. ਕਰਤਿ ਅਰੁ ਉਚ ਪੁਕਾਰੈਨਹਿੰ ਤਨ ਕੀ ਸੁਧਿ ਕੁਛ ਸੈਭਾਰੈਗੁਨਗਾਵਤਿ 
€ਹ ਪਡਿਤ ਉਧਾਰਨ॥ਹੇ ਘਨਸ਼ਯਾਮ ਜਗਤ ਕੇ ਕਾਰਨ!॥੩੪॥ਹਅਨਾਥ 
ਕੇ ਨਾਥ ਕ੍ਰਿਪਾਲਾ।ਨਾਮ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਬਿਸਾਲਾ। ਹੇ ਮਨਮੋਹਨਿ ਸਦਰ 
ਸਾਂਵਰਿ॥ਮੈ ਮਲੀਨ ਪਾਂਮਰ ਤੇ ਪਾਂਵਰਿ'॥੩੫॥ ਅਪਨੋ ਬਿਰਦ ਸੈਭਾਰਨਿ 

। ਮਮ ਅਵਗੁਨ ਕੌ ਨਹੀਂ ਨਿਹਰੀਯਹਿ । ਹ੍ਹੋ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਦਿਹੁ 

“ਸੁਖੀ । ਹੋਰ ਟ੍ਰਪ (ਧਾਰ) ਕਰਕੇ । “ਹੋਰ ਪਾਸੇ । “ਪਹਿਤ ਜ਼ਾਤ=ਦਾਲ ਤੇ ਚੌਲ । “ਕਰਮ 
ਕਾਂਡੀ ਹਾਂ । #ਜੇ ਪਕਵਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵ ਪਰੀ ਆਦਿ ਤਲਿਆ ਪੱਕਾ ਭੋਜਨ । ਦਾਲ ਭਾਤ ਨੂੰ 
ਕੱਚ। ਫੋਜਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ । “ਖਾ ਲੈਦਾ ਮੈ ਬਰਤ ਵਾਲਾ । "ਪੱਕਾ ਭੋਜਨ (ਪੂਰੀ ਆਦਿ) । 
€ਮੇਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗਤੀ (ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ) ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ । "ਨੀਚ ਤੇ 
ਤੁੱਛ [ਸੈਸ:, ਪਾਮਰ=ਨੀਚ, ਪਜਾਂਬੀ, ਪਾਵਲਾ=ਜੁਲਾਹਾਂ ਭਾਵ ਤੁੱਛ] (ਅ) ਤੇ-- ਪ੭- ਵਰ= 
ਡੋਰੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸ਼ਰਣ ! (ਦ) ਨੀਚ ਤੋਂ ਨੀਚ । #ਪਾ:-ਲਿਇਓ | 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੇ ਪੂਤਾਘ ਸੂਰੇਜ । ( ੧੫੫6) ਗਸਿ ੧। ਅੰਸੂ ਪੜੈ, 

ਦਰਸ ਗੁਸਾਈਂ । ਪ੍ਰਿਥਮ ਜਥਾ ਭੋਜਨ ਦਿਯ ਆਈ॥੩੬,ਇੱਤਯਾਦਿ੍ਕ਼ 

ਪ੍ਰਭੁਕੋਜਸੁਕਹੈ। ਬਿਨੇਤੀ ਕਰਤਿਂ ਨੀਚ ਨਿਜ ਲਹੈਕਰਯੋ ਪ੍ਰਮਨੇ ਬ੩- 
ਕੁਲ ਭਾਰ। ਤਬਹਿ ਸ਼ਕਾਮਘਨ ਬਿਰਦ ਮੈਭਾਰ॥੩੭॥ਅੱਢ੍ਰਿਸ਼ ਹ੍ਰੋ ਕਰਿ” 

ਭਗਵਾਨ । ਹਿਤ ਕੱਲਜਾਨ ਸੁ ਕਰਯੋ ਬਖਾਨ । “ਮਾਈਦਾਸ ਭਗ਼ 

ਮੇਰ॥ ਸਹਤ ਪ੍ਰੋਮ ਬੈਰਾਂਗ ਬਡੇਰਾ ॥੩੮॥ਇਕ ਅਪਰਾਧ ਆਪਨੋ ਸੁਨੋ 

ਜਹਾਂ ਪ੍ਰੋਮ ਤਹਿੰ ਨੇਮ ਨ ਗੁਨੋਜਹਾਂ ਨੇਮ ਤਹਿੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨ ਪੂਰ॥ ਯਾਂਤੇ ਰਹਸੋ 
ਰਿਦੇ ਮਹਿ ਉਰਾ॥੩੯॥ ਜਹਿੰ ਸ਼੍ਰ ਸਤਿਗੁਰ ਗੋ ਠਅਦਰਸ਼ਨ ਹਿਡ 

ਗਮਨਕੋ ਜਿਸ ਕਾਲ।ਤਹਿਂ ਸ਼ੈਕਂ ਕਰਿ ਰਾਖਜੋ ਨੌਮ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਜੋ ਨੂ; 
ਛੋਰਯੋ ਪੋ॥੪੦॥ਲਖਿ ਇਹ ਸਮੈ ਸਰੂਪ ਸੁ ਮੇਰਾਂ ।ਕਰੌ' ਅਨੇਕਨਿ ਸ੍ਰੇਯ 

ਰ ਅਛੋਰਾਤ ਮਹਿਮਾ ਜਾਨਤਿ ਸਭਿ ਰੀਤਿ ਰਾਖਜੋ ਨੇਮ ਪ੍ਰੇਮ ਤਜਿ ਚੀਤਿਭ 
੪੧॥ ਇਹਾਂ ਬਿਅਰਥ] ਬ੍ਰਿਲਾਪ ਨ ਕਰੀਅਗਿਹੋਹਿ ਨ ਦਰਸ਼ਨ, ਆਸ 
ਨਿਵਰੀਅਹਿ । ਹਟਿ ਅਬਿ ਗ਼ਮਨਹੁ ਗੋਇੰਦਵਾਲ । ਤਹਿ ਮਮ ਦਰਸ਼ਣ 
ਕਰਹੁ ਕ੍ਰਿਪਾਲ” ॥੪੨॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਮਰ ਮੋਹਿ ਮਹਿੰ'ਕੋਊ।ਭੇਦ ਨ ਜਾਨਦ 
ਇਕ ਲਖਿ ਸੋਊ । ਜਿਸ ਬਿਧਿ ਕੋ ਸਰੂਪ ਉਰ ਬਾਂਛੇ। ਤਹਾਂ ਜਾਇ ਦਫ- 

ਸ਼ਹੁ ਸੋ ਆਛੇ॥੪੩॥ਜਗ ਕਾਰਨ ਤਾਰਨ ਤਨ ਮੇਰਾ । ਭਗੰਤ ਰੂਪ ਧਰਿ ਲੈ 
_ਲਿਹੁ ਹੇਰ ਸ਼ੈਕਾ ਮਨ ਮਹਿ ਕਰਹੁ ਨ ਕੋਈ। ਸ਼ਰਧਾਂ ਧਾਰਿ ਦਰਸੀਅਰਿ 

'ਸੋਈ॥੪੪॥ਸੁਨਿਕੈ ਮਾਈਦਾਸ ਅਦੌਭਾਂ।ਪਛੁਤਾਵਤਿ ਮਨ ਮਾਨਿਅਚੇਭਸ 
-ਨਿਸ਼ਚੈ ਭਯੋ ਮੋਰ ਅਪਰਧੂ । ਇਹਾਂ ਦਰਸ ਕੈਸੇ ਅਬਿ ਲਾਧੁ ॥ ੪੫॥ 
ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਰੂਪਜਗ ਮਹਿ ਕੀਰਤਿ ਬਿਮਲ ਅਨੂਪ ਸਜਸ 
ਸੋਂ ਭੋਜਨ ਕਹੁ ਖਾਨਾ। ਇਸ ਨੇ ਮੋਕਹੁ ਕੀਨਿ ਹਿਰਾਨਾਂ॥੪੬॥ਉਰ ਕਗਿ 

ਸਰਲ ਮਿਲੋਂ ਅਬਿ ਜਾਈ । ਤਹਿ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰੂਪ ਦਰਸਾਈ-। ਇਛ 
ਨਿਸ਼ਝੈ ਕਰਿ ਭੋਜਨ ਖਾਯੋ।ਹਟਜੋ ਤਹਾਂਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਬਢਾਯੋ ॥ ੪੭॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ 
ਗਰ ਪ੍ਰਤਾਂਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੱਥੇ ਪ੍ਰਥਮ ਰਾਂਸੇ “ਮਾਈਢਾਸ ਬੈਸ਼ਨੋ” ਪੂਸੈਗ ਬਰਨਨੇ ਨਾਮ ਦੌਝ੍ਰਿ 
ਪਚਾਸਤੀ ਅੰਸੂ ॥ ੫੨ ॥ 

੫੩ , [ਮਾਈ ਦਾਸ ਵੈਸ਼ਨੋ । ਮਾਣਕਚੰਦ] । 
ਦੋਹਰਾ॥ ਅਤਿ ਆਤੁਰ ਹਾਇ ਦਰਸ ਕੌ ਮਾਈ ਦਾਸ ਪਯਾਨ। ਪੰਥ ਚਲਤਿ 

੯ਲਕਕੇ ”ਗਾਵ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ `ਜੀ ਵਾ । “ਤੇ ਸੇਰੇ ਵਿੱਚ । “ਨਿਰਛਲ । “ਖੁਆਰ, 

ਦੂਖੀ [ਫਾ:, ਹੈਰਾਨ । #੫:-ਕਰੋ। __1ਪ੩-ਬ੍ਰਿਥਾ। ਰ 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੫੫੧) ਰਾਸਿ ੧। ਅੰਜੂ ੫੩. 

ਬਹੁ ਸ਼ੀਘੂ ਤੇ ਹੋਵਤਿ ਸ਼੍ਮਤਿ ਮਹਾਨ ॥੧॥ ਚੌਪਈ ॥ ਨਿਸ ਬਿਸਰਾਮਤਿ 
ਦਿਵਸ ਪਯਾਨਹਿੜ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਤਿਗੁਰੂਨਾਮ ਬਖਾਨਗਿਚਿਤ ਮਹਿ ਚਿਤ- 
ਵਤਿ ਸੋਈ(-ਪਾਰਬ੍ਹਮ ਗੁਰ ਅਮਰ ਜਿ ਹੋਈ॥੨॥ਮੋ ਕਹੁ ਰੁਪ 
'ਸ਼ਕਾਮ ਦਿਖਰਾਵਹਿੰ । ਚਤੁਰ ਭੁਜਾ' ਬਨਮਾਲ” ਸੁਹਾਵਹਿ ।ਮੁਰ ਉਰ ਕੀ 
ਸ਼ਰਧਾ ਕਰਿ ਪੂਰੀਦਰਸੋਂ ਸਭਿ ਤੇ ਮੂਰਤਿ ਰੂਰੀ-॥੩॥ਕੋਤਿਕ ਦਿਨਮਹਿੰ 
ਪਹੁੰਚਕੋ ਆਇ।ਜਿਹ ਠਾਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸੁਹਾਦ ਪ੍ਰਥਮਹਿ ਗਯੋ ਦੇਗ ਕੇ 
ਬਾਨ।ਕਰਜੋ ਜਾਚਿਕੈ ਭੋਜਨ ਖਾਨ॥੪॥ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਇ ਪੁਨ ਐਤਰ ਗਯੋ। 
ਖ਼ਨਬਾਂਛਤਿ ਤਸ'ਦਰਸ਼ਨ ਭਯੋ।ਜਿਹ ਸਰੂਪ ਕੀ ਉਸਤਤਿ ਬੇਦਕਰਤਿ 
ਰਹਤਿ ਨਹਿ ਪਾਵਤਿ ਭੇਦ ॥ ੫॥ ਕਬਿੱਤ॥ ਸੂਰਜ ਸਮਾਨ ਕੋਟ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ 
ਮਹਾਨ ਤਨ, ਸ਼ੋਭਨ।ਹੈ ਸੀਸ, ਦੁਤਿ ਬਾਹਨ ਅਜਾਨਕੀਂ4ਕੰਬੁ ਗ੍ਰੀਵ, 
ਲੋਚਨ ਤਿਰੀਛੇ ਤੀਫੇਂਬਾਨ ਮਾਨੋ, ਤੀਖਨ ਹੈ ਨਾਸਕਾ ਮਹਾਨ ਸੁਖਦਾਨ 
ਜ਼ੀਅਧਰ ਪ੍ਰਵਾਲ ਲਾਲਾ';ਸੁੰਦਰ ਬਿਸਾਲ ਭਾਲ; ਕੁੰਡਲ ਕਪੋਲ ਪਰਭੌਲ 
ਰੈਚਲ/ਨ ਕੀ” ਕੁੰਤਲ ਸੁਨੀਲੇ ਵੀਲੋ” ਛੂਟੇ ਹੈਂ ਛਬੀਲੇ, ਚਟਕੀਲੋ'%, 
ਮਣ ਪੀਲੇ ਵਹਿਰੀਲੇ ਬੇਗਵਾਨ ਕੀ"॥੬/ਕ੩ਿੱ੩॥ ਪਦ ਅਰਬਿੰਦ ਛਬਿ 
ਬ੍ਰਿੰਦ ਹੈ ਬਿਲੈਦਮ੍ਰਿਦ,ਆਨੌਦ ਕੇ ਕੋਦ ਹੈਂਮੁਕੋਦ ਨਿਜ ਦਾਸਕੇਆਂਗਰੀ 
ਸਿ ਕਲਿ", ਨੰਪਰ”" ਜਰਾਉ ਜੇ ਜਵਾਹਰ 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੇ"”। ਕਰ", ਸੁਲਪੈਠੀ ਛੁੱਦਪੀਟਕਾਂ ਸ, ਤ੍ਰਿਵਲੀ 
ਉਦਰ ਉਰ ਆਯੁਤ ਬਿਲਾਸਕੈ”। ਚੈਲ੍ਮਾ ਉਜਾਸ ਕੇ ਸਮਾਨ ਰਹਿ 
ਭਾਸਕੇ ਬਦਨ ਸੁਖਰਾਸਕੇ ਸੁਹਾਯੋ ਤ੍ਰਾਸ ਨਾਸ ਕੇ"੯॥ ੭ ॥ ਕਬਿੱਤ॥ ਦਿਜ 
'ਚਚਾਰ ਬਾਹਾਂ । ੨ਵੇਜਯੀਤੀ ਮਾਲਾ । ਤਿਸ ਨੂੰ ।₹ਕਰੋੜਾਂ ਸੂਰਜਾਂ ਵਾਂਗ ਸ਼ੋਭਾ ਬੜੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 
ਦੇ ਤਨ ਦੀ । “ਲੈਮੀਆਂ ਗੋਡਿਆਂ ਤਕ ਬਾਹਾਂ । $ਸੈਖ ਵਰਗੀ ਗਿੱਢੀ, ਅੱਖੀਆੰ ਦੇ ਕੋਠੇ 
ਏਢੇ ਤਿੱਖੇ । ?ਹੋਠ ਮੂੰਗੇ ਵਤ ਲਾਲ । "ਵਾਲੇ ਗੱਲ੍ਹਾਂ ਪਰ ਚੇਚਲ ਹੋ ਕਰਕੇ` ਲਟਕ 
ਰੰਹੇ ਹਨ । (ਅ) ਡੋਲ --ਚੌਚਲਾਆਯਨ=ਚੈਚਲਤਾ ਦਾ ਘਰ, ਭਾਵ ਮੱਛੀਆਂ ਵਰਗੀ 
ਭੋਲ । ੯ਢਲਾਂ ' ਵਾਲੇ ਕੇਸ਼ ਕਾਲੇ _ਲਟਕ ਰੰਹੇ ਹਨ । "ਂਛਬ ਵਾਲੇ ਚੀਕਣੇ (ਕੇਸ) । 
3ਬਸਤ ਪੀਲੋ ਲਹਿਰਾਂ ਰਹੇ ਹਨ ਪੌਣ ਦੇ ਵੇਗ ਨਾਲ । "ਉਂਗਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ 
ਨੇਹ ਜੇ ਸਾਰੇ ਉੱਜਲ ਤੇ ਸਹਣੇ ਹਨ । "”'ਬਾਂਜਰਾਂ । "'ਪੁਕਾਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ। "“ਸ਼ੇਰ ਵਰਗੀ 
ਕਮਰ । "$ਤੜਾਗੀ । "ਤਿੰਨ ਵਲ ਪੇਟ ਤੇ । "੯ਛਾਤੀ ਚੌੜੀ ਅਨੰਦ ਦਾਯਕ । "€ਚੈਦ ਦੇ 
ਘੂਕਾਸ਼ ਸੋਮਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੁੰਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਆਣ ਦਾ, ਸ਼ੋਭ ਰਿਹਾਂ ਹੈ ਡਰ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ । ਸਪਾ; =ਸੁ ਸਤਿਗੁਰ । '[ਪ੩==ਸੇਭਡਿ । 



_ ਸਰੀ ਗੁਰ ਖੁਭਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੫੫੨) ਰਾਸਿ ੧। ਅੰਧੂ ੫੩, 

ਪਦ ਢਿੰਨ੍ਿ, ਬਨਮਾਲ ਹੈ ਬਿਸਾਲ ਗਰ, ਚਤੁਰ ਭੁਜਾਨਿ ਗਹਜੋ ਗਦਾਂ 
ਅਰਬਿਦ ਸਿਖ ਦੱ ਬਕ ਧਰੇ, ਚੈਦਨ ਚਰਚ ਕਰੇ ਐਗਦ ਸਮੇਤ 
ਭੁਜਦੇਬ' ਸੋ ਬਿਲੈਵ ਹੈ।ਕੌਧ ਹੈਂਉਤੌਗ ਅੰਗ ਅੰਗ ਬਿਖੈਸੈਧਿ'ਜੇਈ,ਮਾਂ- 
'ਸਸਲ“ ਕਠੋਰਸਭਿਬੱਜ੍ ੧੯ ਹੈਂ।ਹਸੈਂ ਮੰਦਮੰਦ ਹੈਂ; ਉਪਾਵਤਿਅਨੰਢ 
ਹੈਂਹਅਨਿੰਦ ਜਗਬੰਦਾਂੈ ਮੁਕੰਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਬਿੰਦ ਹੈ੮ਵਂਹਲੀਅਪਰ ੂੰਦੜਾ 
ਪ੍ਰਭੁ ਕੀ ਬਰਨ ਸਕੈ ਅਸ ਕੌਨ। ਕੋਟ ਕਾਮ ਸਸਿ ਸੂਰ” 
ਨਾਂਹਿਨਤੌਨ' ॥੯॥ਢੌਪਈ।ਮਾਈਦਾਸ ਬੈਸ਼ਨੋ ੬4 
ਨ ਸ਼ੇਖ਼। ਹੇਰਿ ਸਰੂਪ ਮਸਤ ਹੁਇ ਰਹਜੋ। ਕੋ ਬਿਧਿ ਮੁਖ ਤੇ ਜਾਤਿ ਨ 
ਕਹ3॥੧੦॥ ਕਰੇ” ਬਿਲੋਚਨ ਜਬੈ। ਐਤਰ ਪਿਖਜੋ ਰੂਪ ਸੋ ਤਬੈ। 
ਕਿਤਿਕਬਾਰ'ਨੀਹੇ ਨੈਨ ਉਘਾਗੇਉਰਮਹਿਂ ਮੂਰਤਿਥਿਰਯੋਨਿਹਾਰ॥੧੧॥ 
ਬਹੁਰ ਬਿਲੋਚਨ ਖੋਲੇ ਜਥੈ । ਪਿਖਿ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰ ਰੂਪ ਨਰ"ਤਬੈਸਸਤਿਗੁਰ 
ਨੇ ਨਿਜ ਰੂਪ ਬਨਾਯੋਬਾਂਛਤਿ ਚਿਤ ਸੇ ਤਿਸੈ ਦਿਖਾਯੋ ॥ ੧੨॥ ਨਿਕਰ 
ਹਕਾਰਯੋ ਮਾਈਦਾਸ“ਆਵੋ ਭਗਤ ਬੋਂਠਿਯੇ ਪਾਸ॥ਸੁਨਤਿਬੈਨ ਚਰਨਨਿ 
ਪਰ ਪਰਗੋਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਨਿਜ ਕਰ ਮਸਤਕ ਧਰਜਯੋ ॥ ੧੩॥ ਰੁਚਿਰ ਪ੍ਰਸੈਸਾ 
ਕਰਿਬੇ ਲਾਗਜੋਗੁਰੁ ਕ੍ਰਿਪਾਲਕੇ ਪਗ ਅਨੁਰਾਗਜੋ”। “ਪੈਨ ਪੈਨ ਸਤਿਗੁਰ 

_ਗਤਿਦਾਨੀ । ਕਲਿ ਮੰਹੈ ਕਰਹੂ ਉਧਾਰਨ ਪ੍ਰਾਨੀ ॥੧੪॥ ਭੁਜੰਗ ਛ੮॥ ਨਮੋ 
ਦੀਨ ਦਯਾਲੰਹਨ ਆਦੈ ਨ ਅੰਤੋ।ਅਗਾਧੈ'5 ';ਅਬਾਪੈ'ਪਰਚੇ ਸਰਬ ਜੈਤੈ'% 
ਤੁਹੀ ਲੋਕ ਚੌਂਦਾ ਰਚੇ ਧਾਰਿ ਲੀਲਾ। ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਯੋ-ਸਬੈ ਮੈਂਹਅਲੋਪੰ ਸੁ ਮੀਲ" 
_੧੫॥ ਮਹਾਂ ਬੀਜ ਬੀਜੈ ਬਿਥਾਰੇ ਬਿਥਾਂਰਾ'੧ਤ੍ਹੀ ਦੇਕ ਮੂਲ ਜਰੀ ਸਾਖ- 
ਸਾਰਾ'੧ ਉਪਾਵੈ' ਤੁਹੀ, ਵੇਰ ਪਾਲੈਂ;ਸੈਘਾਰੈਂ । ਸੇਕੋਚੈਂ ਸਬੈ ਦ੍ਰਿੱਸ਼ਜਮਾਨੰ 

"(ਦਿਜ=)ਝ੍ਰਿਗੂਦੇ ਚਰਨਦ। ਨਿਸ਼ਾਨ,ਵੇਜਧੀਤੀਮਾਨਨ ਮ੍ੈਸ਼ਹ ਗਲ ਵਿੱਚ, ਚਾਰ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ(੯ 
ਵਿੱਚ)ਫੜਿਆ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਤੇ ਕਫਲ ਹੈ। “(ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋਹ ਵਿਚ)ਸੈਖ ਤੇ ਟੇਢਾ ਚੱਕਰ । “ਜਾਂ ਤੇ 
ਬੁਹੱਟੇ ਹਨ ਤੇ ਚੰਦਨ ਛਿੜਕਿਅ ਹੈ । “ਜੋੜ । “ਮਸਲੀਆੰ (ਮਾਸ ਦੀਆੰ ਮਛਲੀਆਂ) । 
੬ਜ਼ਗਤ ਦੇ ਬੈਦਨਾ ਲੋਗ । “ਜੋੜ ਚੈਦਰਮੇ ਤੇ ਸੂਰਜ । “ਤਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ । ੯ਬਾਕੀ । 
੧੦ਬੈਦ ਕੀਤੇ । "ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ । "ਦੇਖੇ ਸਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਲੂਖ ਰੂਪ ਵਿਚ । "ਪ੍ਰੇਮ 
ਕਰਨ ਲਗਾ । '£ਸਮੈਂਦਰ ਰੁਪ ਹੋ । ““ਦੁਖਾਂ ਤੋ' ਰਹਿਤ ਹੋ। “$ਜੀਵ ਜੰਤ । “?ਮਿਲਿਆ 
(ਸਭਨਾਂ ਵਿਚ ਫਿਰ) ਅਲੇ੫ ਹੈ । "ਕਾਰਨ ਦ। ਕਾਰਣ ਤੇ ਬਿਸਬਾਰਾਂ ਦਾ ਬਿਸਬਾਫ । 
੧੬੩ਊ ਹੀ ਇਕ ਮੁੱਢ ਹੈਂ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਜਗ ਟਾਹਣੀਆਂ ਹਨ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਭਾਪ ਸੂਰਜ । . ( ੧੫੫੩ ) ਰਾਸਿ ੧। ਅੰਸੂ ੫੩. 

ਪਸਾਰੈ'੧੧੬॥ ਲਥੈ ਨਾਂਹਿ ਕੋਈ ਅਕਾਰੈ' ਕਿਤੋਂ ਹੈ। ਤੁਹੀ ਆਪ ਜਾਨੈ 
ਗਤੀ ਮੇਂ ਜਿਤੋਂ ਹੈਂ" । ਰਚੇ ਪੰਚ ਭੂਤੈ ਰਿਖੀਕੀ” ਜਿ ਸਾਰੀ । ਕਰੀ ਖਾਨ 
ਚਾਰੀ“ਅਨੇਕੈ ਪ੍ਰਕਾਰੀ ॥੧੭॥ ਕ੍ਰਿਪਾਧਾਰਿ ਜਾਂਕੋ ਕਰੋ ਦਾਨ ਨਾਮੀ” । ਰਟੈ 
ਨੀਤਿ ਸੋਈ ਪਰੈ ਤੋਹਿ ਸਾਮੰ” ।ਤਜੇ ਦੇਹਿ ਹੈਤਾਂ" ਲਥੇ ਸੋ ਨਿਰਾਲਾ । 
ਲਗੈ ਮੀਠ ਭਾਣਾ;ਰਹੈਤੋ ਸੁਖਾਲਾ ॥੮੮॥ ਲਖੈ ਮੀਤ ਤੋਹੀ, ਸਰੈ' ਕਾਜ 
ਸਾਰੇ । ਅਨੌਕਾਨਿ ਮੈਂ ਏਕ ਤੋਹੀ ਨਿਹਾਰੇ । ਤੁਹੀ ਦੀਨ ਬੰਧੂ,ਦਯਾ ਸਿੰਧ 
ਸ੍ਰਾਮੀ।ਉਧਾਰੈ' ਲਥੈਂ ਦਾਸੁ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਕਾਮੀ"॥੧੯॥ਮਹਾਂਰਾਜ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਤਾਪੁੰ 
ਬਿਰਾਜੈ । ਤੁਹੀ ਸਰਬ ਕੇ ਸੀਸ ਪੈ ਏਕ ਛਾਜੈਂ''। ਘਨਾਨੰਦ ਗਜਾਨੰ 
ਮਨਿੰਦੈੱਦਨ ਕੋਈਕਲੀ ਦੇਹ ਧਾਰਯੋਂਕਲਾ ਸਰਬਗੋਈ"'॥੨੦॥ਗੁਰੂਰੂਪ 
ਹੋਏ ਤ੍ਰਿਤੀ ਥਾਨ ਸੋਹੈਂ।ਅਸੈਥੇ ਉਧਾਰੇਬਨੇ ਦਾਸ ਜੋ ਹੈਂ।ਨ ਈ ਰੀਤਿ 
ਬਿਥਾਰੀ ਉਦਾਰੀਲਈ ਧਾਰਿਜਾਂਹੈਭਦੇਦੁੱਖਯਪਾਰੀ'॥੨੧॥ਸਦਾਜੈ,ਸਦਾ 
ਜੋ;ਸਦਾ ਜੋ ਗੁਸਾਈਂ।ਮਯਾਕੀਨਿ ਮੋਪੈ ਸੁ ਲੀਨੋ ਬਚਾਈਗੁਬਿੰਦੇ, ਮੁਕੰਦੇ 
ਅਨੰਦੇ,ਅਨ੍ਹਪੇ। ਨਮਸਤੇ ਨਮਸਤੇ ਸਮਸਤੈਨੂ ਸਰੂਪੇ॥੨੨॥ ਦੋਹਰ॥ਇਸ 
ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਸਤਤਿ ਕਰੀ ਹਰਖਤਿ ਮਾਈਦਾਸ । ਭਯੋ ਨਿਹਾਲ ਬਿਸਾਲ ਹੀ 
ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੁ"॥੨੩॥ਚੌਪਈ॥/ਹੇ ਪ੍ਰਭ! ਜੇ ਪ੍ਰਸੈਨ ਮੁੜ ਪਰ ਹੋਰਾਖੋ 
ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਜ ਕਰਿ ਹੋ'। ਨਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਮਰੋ ਪਾਉ। ਜਨਮ 
ਜਨਮ ਕੋ ਭਰਮ ਮਿਟਾਉ॥੨੪॥ਸਨਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰ ਪ੍ਰਸੀਦਨਿ"ਭਏ।ਮੁਸ- 
ਕਾਵਤਿ ਮੁਖ ਸੁਖ ਕੋ ਦਏ"।ਬਚਨ ਕਹਯੋ“ਸੁਨ ਮਾਈਦਾਸ।ਅਬਤੂਹਰਹੋ 
ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ॥੨੫॥ ਪ੍ਰਭੁ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਇਹ ਠਾਂ ਪਾਯਸਿ। ਸਰਬ ਕਾਮਨਾ 
ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤਾਯਸਿ"।ਅਸ਼ਟ”” ਦਿਵਸ ਜਬਿ ਅਬਹਿ ਬਿਤਾਵੇ । ਬਹੁਰੋ ਤੋਹਿ 
ਗੁਰੂ ਬਿਦਤਾਵੈਂ”॥੨੬॥ਰਹੁ ਅਨੰਦ_ਹੁਇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ। ਮਿਲ ਸਤਿਸੈਗ- 

"ਨਿਗਾਹ ਆੰਵਦੇ ਸਾਦੇ ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਮੈਕੋਚਦੇ ਹੇ (ਲੈ ਕਰਦੇ ਦੋ) । “ਆਕਾਰ । “ਆਪਣੀ ਗਤੀ 
ਵਿਚ ਜਿੰਨਾਂ ਕੁ ਤੂ ਹੈ' ਤੂੰ ਆਪਹੀ ਜਾਣਦ: ਹੈਂ। “ਇੰਦੂੀਆਂ/ “ਚਾਰੇ ਖਾਣੀਆਂ । #ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ 
“ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨਿ । “ਦੇਹ ਅਭਿਮਾਨ।੯ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਚ।"“ਨਿਸ਼ਕਾਮ।"'ਫਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। "ਇਕਰਸ। 
"ਥਫ੍ਰਗਾ । "$ਕਲਯੂਗ ਵਿਚ ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਹੈ ਤੇ । “ਛਪਾਈ ਹੈ । "੬ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ । 
"”ਪੂਗਟਿਆ । "ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ -ਬਲਾਕੇ ਰਖੋ । "੯ਪੂਸੈਨ । ““ਮੁਖ ਤੋਂ ਹਸੇ ਸੁਖ 
ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ (ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ) “ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ । ““ਅੱਠ। “ਤੇਰਾ ਗੁਰੁ ਪੂਗਟ ਕਰਾਂਗੇ 
ਭਾਵ ਗੁਰਮੁਖ ਤੋਂ ਹੈ। __ #ਪਾ:-ਰਹੀ ਤੇ=ਚਰੈਤੋ । 1 ਪਾ-ਨਮਸੰਤੈ। _ਤਪਾ:=ਤੇ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੫੫੪) ___ ਰਸਿ ੧। ਅੰਸੂ ੫੩. 
ਡਿ ਸਿੱਖਯਨ ਨਾਲ)ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਤਿਨਿਤੈਸ਼ੇ ਮਾਨੀ। ਰਹਜੋ ਸਮੀ੫ ਸੈਦੇ- 
ਹਨ ਹਾਨੀ'॥੨੭॥ਕਾਰ ਬਾਪਿਕਾ ਕੀ ਬਡ ਹੋਵੈ।ਸਭਿ ਸੈਗਤਿ ਸਿਰ ਕਰਿ 
ਨਿਤ ਵੋਵੈ। ਖੋਦਤਿ ਖੋਦਤਿ ਜਲ ਲਗਿ ਗਏ । ਕਰ ਰੋਰਨ ਕੋ ਦੇਖਤਿ 
ਭਾਏ॥੨੮॥ਨਹਿ ਟੂਟਹਿ ਬਹੁ ਜਤਨ ਕਰਤਿਹੈਂ।ਬੁਸ਼ਿ ਬਲਿ ਅਪਨੋ ਸਕਲ 
ਧਰਤਿ ਹੈਂ । ਤਬਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰ ਨਿਕਟ ਜਲਿ ਕਹਜੋ! ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ 
ਸਭਿ ਲਹ੧ੋ॥੨੯॥ਮਾਣਕ ਚੈਦ ਪਬਰੀਆ ਜਾਤਿ।'ਖੱਤ੍ੀਕੁਲ ਸੁੰਦਰ ਦ੍ਰਿੜ 
ਗਾਂਤ।ਤਿਹਸੈਗ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਨਿ ਬਖਾਨ।ਹੇਮਾਣਕਚੋਦ ਲੇਹੁ ਵਿਦਾਣਦ 
॥੩੦॥ਕਰਹੁ ਜੋਰ ਤਿਹ ਹਤਹੁ ਬਨਾਇ॥ਸਨਿ ਕਰਿ ਚਰਨ ਪਰਯੋ ਸਹਿ- 
ਸਾਇਿ)ਗੁਰ ਨਿਜ ਕਰ ਤਿਹ ਪੀਠ ਧਰਜੋ ਹੈ। ਲੋ ਵਿਦਾਨ ਕੋ ਬੀਚ ਬਰਯੋ 
ਹੈ॥੩੧॥ਕਰ ਕੋ ਕਰਿ ਬਲ" ਮਾਰਤਿ ਭਯੋ।ਟਟਮੋਜਲ ਸੋ ਬਠ ਭਰਿਗਸੋ।' 
ਬੂਡਯੋ ਮਾਣਕ ਹਾਨੋ'ਪ੍ਰਾਨ । ਸਤਿਗੁਰ ਸਨਿ ਬ੍ਰਿਤੋਤ ਇਹ ਕਾਨ ॥ ੩੨ ॥ 
“ਣਕ ਹੋਇ” ਸੁ ਮਰਤੋ ਨਾਂਹੀ । ਲੋ ਆਵਹੁ ਤਿਸ ਕੋ ਹਮ ਪਾਹੀਮਸੁਣਿ 
ਮਾਣਕ ਕੋ ਲਜਾਇ ਨਿਕਾਸ । ਧਰਯੋ ਆਨਿਕਰਿ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ॥ ੩੩॥ 
ਦਾਹਨ''ਚਰਨ ਸੀਸ ਕੋ ਛ੍ਰਾਯੋ । ਉਠਿ ਬੈਠਯੋ ਜਨੁ ਸੁਪਤਿ ਜਗਾਂਯੋ।ਸਿਰ 
ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਰ ਫੇਰਾ।ਕਯੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਿਨਾਸ਼ਿਂ“ਅੰਧੇਰਾ ॥੩੪॥ ਸਭਿ 
ਰਿਧਿ ਸਿਧਿ ਬਖਸ਼ਨ ਕੋ ਕਰਗੋਨਾਮੁ“ਜੀਵੜਾ?ਤਿਸ ਕੋ ਧਰਨ ਮਾਈਦਾਸ 
ਹਕਾਰਯੋ ਪਾਸਸਤਿਗੁਰ ਕੀਨਸਿ ਬਾਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ॥੩੫॥/ਤੋਹਿ ਗੁਰੁ"ਇਹ 
ਮਾਣਕ ਚੋਦ।ਰਾਖਹੁ ਇਨ ਸੋਂ ਪ੍ਰੋਮ ਬਿਲੰਵ।ਮੰਤ੍ਰ'ਆਪਨੋ ਤੋਹਿ ਬਤਾਇ। 
ਤਿਲਕ ਗੁਰਮੁਖੀ ਮਸਤਕ ਲਾਇ ॥ ੩੬ ॥ ਸੇਲੀ'“ ਦਈ ਕਰਹ ਸਿਖ 
ਮੈਗਤਿ।ਸੱਤੜਨਾਮ ਜਪੀਐ ਮਿਲਿ ਪੰਗਤਿ । ਸੈਗਜਾ'ੰਭਗਤਨਿ ਕੀ ਤੁਮ 
ਹੋਈ।ਜਗ ਸੇਤਾ੫ ਬਿਨਾਸੋ ਜੋਈ'” ॥੩੭॥ ਤੁਮ ਅਬਿ ਅਪਨੇ ਗ੍ਰਿਹ ਕਉ 
ਜਾਵਹ।ਸੱਤਕ ਨਾਮ ਕੋ ਜਾਪ ਜਪਾਵਹੁ। ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਰਗ ਕਰਹੁ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। 

"ਸੈਸਿਆੰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ। “ਸਿਰ ਤੇ ਨਿਤ ਢੋਡਾ ਕਰੇ ।.“ਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕੜ । “ਪਬਰੀਆਂ ਜਾਤ 
ਵਾਲਾ । “ਤਕੜਾਂ ਸੁੰਦਰ ਸਰੀਰ । #ਵਡਾ ਹੋਏੜਾ, ਘਨ, ਵਦਾਨ । ?ਸ਼ੀਘਰ ਹੀ । ਹਥਾਂ 
ਦਾ ਬਲ ਕਰਿਕੇ । ੯ਨਾਸ਼ ਹੋਏ । "ਓਜੋ ਅਣਕ ਹੈ । ""ਸੱਜਾ । “ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ । "ਭਾਵ 
ਗੁਰਮੁਖ । ਮੁਰਸ਼ਿਦ । "ਏਗੁਰਮੰਤ੍ਰ । ੧੯ਕਾਲੀ ਉੱਨ ਯਾ ਰੇਸ਼ਮ ਆਦਿ ਦੀ ਬਣੀ ਗਲੇ ਪਾਉਣ 
ਯਾ ਸਿਰ ਲਪੇਨ ਦੀ ਸੈ । "ਨਾਮ । ੯ ਸੈਸਾਰ ਦੇ ਦੂਖ ਨਾਸ਼ ਹੋਏ । #ਂਪਾ:=ਤਬ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । _( ੧੫੫੫ ) ਚਾਸਿ ੧ । ਅਨੂ ੫੪, 

ਜਹਿੰ ਕਹਿ ਹੋਵਹਿ ਭਗਤਿ ਨਿਵਾਸ” ॥ ੩੮ ॥ ਸੁਨਿ ਮੁਦ' ਮਾਈਦਾਸ 
ਬਿਸਾਲ । ਮਾਣਕ ਕੇ ਪਾਇਨ” ਤਤਕਾਨ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਿ ਹੋਯਹ ਸੈਗ। 
ਦੋਨਹੁ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਨੰਦ ਅਤੈਗ॥੩੯/ਭੁਗਤਿਮੁਕਤਿ ਪ੍ਰਾਪਤਿਕਰ ਮਾਂਹੀ। 
ਗੁਰ ਤੇ ਕੁਛ ਅਚਰਜ ਇਹ ਨਾਂਹੀ। ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਦੋਨਹੁ ਤਬਿ ਹੋਇ। ਪਦ” 
ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰ ਪਰਤ ਭੋਂ ਸੋਇ ॥ ੪੦ ॥ ਕਰਿ ਬਹੁ ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਨੈ ਬਹੁ ਠਾਨੀ /ਹੇ 
ਸਤਿਗੁਰ ਅਪਦਾ ਸਭਿ ਹਾਨੀ”। ਦੋਨਹੁ ਗਮਨ ਕੀਨਿ ਤਤਕਾਲੇ। ਸਦਨ 
ਆਪਨੇ ਬਸੇ ਸੁਖਾਲੇ ॥ ੪੧ ॥ ਸੱਤਜਨਾਮ ਬਹੁ ਨਰ ਉਪਦੇਸ਼ਾ । ਸਿੱਖੀ ਕੋ 
ਵਿਸਤਾਰ ਵਿਸ਼ੇਖ਼ਾਂ।ਬਚਨ ਕਹਯੋਤਤਡਿਨ ਫੁਰਜਾਵੈਲੋਕਅਨੇਕ ਪੂਜਿਬੇ 
ਆਵੈਂ ॥ ੪੨॥ ਜੋ ਜਾਚਹਿ ਇਨ ਕੇ ਢਿਗ ਆਇ।ਰਿਦੇ ਮਨੋਰਥ ਤਤਛਿਨ 
ਪਾਇਹੋਹਿ ਬਸੋਏ ਕੋ ਦਿਨ ਜਬੈ । ਚਲਿ ਆਵਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਢ਼ਿਗ ਤਬੈ॥ 
੪੩॥ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿ ਨਿਜ ਬਿਨਯ ਸੁਨਾਵਹਿੰ। ਬਹੁਰ ਆਪਨੇ ਗ੍ਰਿਹਕੋ 
ਜਾਵਹਿੰ। ਭਈ ਜਗਤ ਮੈ' ਬਡਿ ਬਡਿਆਈ । ਅੰਤ ਸਮੈਂ ਸੁਖ ਸੋਂ ਗਤਿ 
ਪਾਈਂ।੪੪।ਸੇਰਠ॥ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਹਿੰ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੱਖੀ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਿਤ। 
ਸੇਵਕ ਹੋਤਿ ਨਿਹਾਲ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਪ੍ਰੇਮ ਚਿਤਿ ॥ ੪੫ ॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ 
ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ ਰਿਥੇ ਪੂਥਮ ਰਾਸੇ “ਮਾਣਕ ਪੂਮੰਗ” ਬਰਨਨੰ ਨਮ ਤੀਨ ਪੈਚਾਸਤੀ ਸੀਸੂ॥੫੩॥ 

੫੪. [ਅਕਬਰ ਦੀ ਗੁਤ ਦਰਸ਼ਨ ਹਿਤ ਲਾਲਸਾ ! ਰੀਗੋਸ਼ਾਹ ਬੱਸੀ ਖੱਤ੍ਹੀ]। 
ਦੋਹਰਾ॥ ਅਕਬਰ ਦੁਰਗ/” ਚਿਤੌੜ ਕੋ ਟੁਟਜੋ ਨਕਰਤੇ ਜੈਗਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ 
੧ਪ੍ਰਸਨ ਹੋਇਆ । “ਚਰਨੀ' । ਇਕ ਰਸ ਆਨੰਦ । “ਚਰਨੀ” । “ਭਾਵ ਪੂਚਾਰ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ 1 
੬ਪੁਗਣਤ । “ਕਿਲ੍ਹੀ । "ਫੌਤੇ ਨਾ ਹੋਇਆ । 

#ਮਾਈਦਾਸ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਅਨੈਨਯ ਸੇਵਕ ਸੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਲਈ 
ਢੁਆਰਕਾ ਵਲ ਗਿਆ । ਵਿਹਦੀ ਅਗਾਧ ਭਗਤੀ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਗੰਥੇ ਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਦਾਰੇ 
ਪੂਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਸ ਵੇਲੇ ਮੁਕਤ ਕੁਗਤ ਦੇ ਦਾਤਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਹਨ । ਮਾਈ ਦਾਸ 
ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਇਹ ਵਾਕ ਸੁਣ ਜੱਗਜਾਸਾ ਭਾਵ ਨੂੰ ਨੇਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 
ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਚਰਨੀ' ਡਿੱਗਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਕਲਜਾਨ ਪਾਪਤ ਕੀਤੀ। 
ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਉੱਚਤਾ ਤੇ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਕਿਸ਼ਨ ਉਪਾਸਕ ਜਿਸਨੂੰ ਅਪਣ। ਇਸ਼ਟ 
ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ,ਤੇ ਗੁਟੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ,ਉਹ ਗੁਰੁ ਘਰਵਿਚ ਆਕੇ ਇਕ ਸਿੱਖ ਤੋਂ 
ਪਰਮਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਜੋ ਸ਼ੈ ਉਸਨੂੰ ਉਥੇ ਇਸ਼ਟ ਤੋ ਨਾਂ ਮਿਲੀ ਸੋ ਏਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭੇਂ 
ਲੱਭ ਪਈ । ਬਾਕੀ_ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ_ਦਾ ਰੂਪਕ ਕੋਵਿ_ਜੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਨੂ ਰੂਪਤਾ ਕਾਫ੍ਕ ਰੀਤੀ 
ਨਾਲ ਜੋ ਬਧਾ ਹੈ ਸੋ ਮਾਈਦਾਸ ਦੇ ਤਦੋਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਹੋਏ ਨਿਸ਼ਚੇ ਦਾਂ ਸਰੂਪ ਹੈ। 



ਸ੍ਰੀ ਰਰ ਪੂਤਾਪ ਮੂਰਜ। (੧੫੫੬) ___ਹਾਸਿ੧।ਅੰ0੫੪,_ 
ਢਿਗ ਨਰ ਪਠਜੋ ਬਹੁਤ ਬੇਨਤੀ ਸੋਗ ॥ ੧ ॥ਚੌਪਈ।£ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਪ੍ਰਥਮ 
ਬਹੁ ਸੇਵੇ।ਹੁਇ ਪ੍ਰਸੈਨ ਸਭਿਹਿਨਿ ਬਰ ਦੇਵੇ।ਨਹੀਂ ਫਤੇਭ ਦੁਰਗਚਿਤੌਗ 
ਅਬਿ ਸੈਂ ਸ਼ਰਨ ਹਾਥ ਕੌ ਜੋਰਿ॥੨॥ ਸੁਨਿ ਗੁਰ ਕਹਜੋ“ਤਬਹਿ ਗੜ ਛੂਟੇ। 
ਇਹਾਂ ਬਾਪਿਕ”ਂ ਕੋ ਕਰ ਟੂਟੇ” । ਤਬ ਤੇ ਰਹਜੋ ਸ਼ਾਹੁ ਕੋ ਮਾਨਵ'।ਕੜ। 
ਟੁਟਮੋ ਜਬਿ ਹੀ ਤਿਨ ਜਾਨਵ”॥੩॥ ਲਿਖਿਲੋ ਗਯੋ ਵਾਰ ਤਿਥਿ ਮਾਸ'। 
ਪਹੁੰਚੋ ਚਲਿ ਅਕਬਰ ਕੇ ਪਾਸ । ਜਿਸ ਛਿਨ ਕੜ ਟੂਟਯੋ ਤਿਸ ਕਾਲ । 
ਤਬਹੂੰ ਛੁਟਜੋ ਚਿਤੌੜ ਬਿਸਾਲ ॥੪॥ ਅਕਬਰ ਉਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਬਡਿ ਆਈ। 
ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਬੇ ਚਾਹ ਬਧਾਈ।ਆਮਖਾਸ ਮਹਿ ਕਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ੈਸ਼ਾ/ਸ਼ੀਨਾਨਕ 
ਅੱਲਹਿ“ਨਹਿੰ ਸੈਸਾ॥੫॥ਆਰਫ਼“ ਕਾਮਲ”ਵਲੀਵਲਾਇ੩੯।ਹੋਹਿ ਸਹਾਇ 
ਦਾਸ ਹਰਿ ਸਾਇਤ"”। ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਨਕਾਰੇ । ਨਰ ਅਨੇਕ ਦੋਨੋ 
ਤੇ" ਤਾਰੇ॥੬॥ਲਵਪੁਰਿ ਚਲਹਿ ਮਿਲਹਿ ਢਰਸਾਵਹਿੰ"?। ਇਮ ਨਿਸ਼ਚੇ 
ਕਰਿ ਪ੍ਰਮ ਬਢਾਵਹਿ। ਬੱਸੀ ਖੱਤ੍ਰੀਂ” ਗੈਗੋ ਨਾਮ।ਧਨ ਬਿਵਹਾਰ'?ਕਰਨਿ 
ਤਿਹ ਕਾਮਾ ॥੭॥ ਦਰਬ ਹਜ਼ਾਰਹੁ ਬਨਜ'' ਚਲਾਵੈ । ਨਿਤ ਪ੍ਰਤਿ ਮਤਿ 
ਕਰ ਅਧਿਕ ਬਧਾਵੈ । ਬਿਗਰਜਯੋ ਏਕ ਬਾਰ ਬਿਵਹਾਰੈ । ਪਾਇਸਿ ਤੋਟਾ" 
ਜਿਤਿ ਕਿਤਿ ਸਾਰੈ॥੮॥ਨਹੀਂ ਸਹਾਇਕ ਕੋ ਤਿਸ ਭਯੋ'“। ਹੜ ਉਧਾਰ ਨ 
ਸੋ ਕਿਨ ਦਯੋ"'।ਬਡਾਕਸ਼ਟ ਹੋਯਸਿਮਨ ਮਾਂਹੀ। ਸੋਉਪਚਾਰ ਚਲਯੋ ਤਿਸ 
ਨਾਂਹੀ ॥੯॥ ਨਿਜ ਕੁਟੋਬ ਸਨਬੈਧੀ ਆਨ” । ਅਰੁ ਜਿਨ ਸੈਗ ਬਨਜ ਕੌ 
ਠਾਨਿ”।ਸਖਾ ਆਦਿ ਸਭਿ ਤੇ ਦੁਖ ਪਾਇਸਿ । ਟਿਕਯੋ ਨ ਪਗ;ਕਰਿ ਰਹਜੋ 
ਉਪਾਇਸਿ ॥ ੧੦ ॥ ਚਹੁੰ ਦਿਸ਼ਿਤੇ ਜਬਿ ਸੈਕਟਿ ਪਰਜੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਜਸੁ 
ਸ਼੍ਵਨ ਤਿਨ ਕਰਜੋ। ਛੋਰ ਸਭਿਨਿ ਕੌ ਨਿਕਸਜੋ ਕੈਸੇ। ਫਸਯੋ ਜਾਲ ਝਖ” 
ਤਯਾਗਜੋਂ ਜੈਸੇ।੧੧॥ਉਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰ ਆਸ ਇਕ ਧਾਰੀ।-ਪਰੋ' ਸ਼ਰਨ ਹੁਇ 
ਦੁਖ ਤੇ ਪਾਰੀ--ਦ੍ਿੜ੍ ਪ੍ਰਤੀਤ ਧਰਿ ਦਰਸ਼ਨਆਯੋਪ੍ਰਿਥਮ ਦੇਗ ਤੇ ਭੋਜਨ 
"ਆਦਮੀ । ਦਜਾਣਿਆੰ । $ਮਹੀਨਾਂ । $ਸਭਨਾਂ ਵਿਚ ਉਸਤਤੀ ਕੀਤੀ / “ਪਰਮਾਤਮਾ । ਝਠੱਬ 
ਨੂੰ ਪੁੱਜਿਆ [ਐ, ਆਰਿਫ=ਗਯਾਨਵਾਨ ]। “ਪੂਰਾ, ਕਾਮਲ । "ਔਤਾਰ, ਵਲੀ । ਦੇਸ਼ 
ਦਾ । “?ਹਰ ਘੜੀ । [ਘ:, ਸਾਇਤ]। ੯”ਦੋਨਂ ਵਿੱਚੋਂ । "ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ । "੧ਜਾਤ ਹੈ। 
ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਰੀਗੋ ਬਸੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਭਾਫ ਬਸੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ 1 '$ਵਿਹਾਰ । 
”“ਵਿਹਾਰ । "੬੫ਟ ਪਇਆ । “ਕਿਸੇ ਮਦਦ ਨਾ ਕੀਤੀ । "ਜੋ ਉਧਾਰ ਰੁਪੱਯਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 
ਕਿੱਸੇ ਨੇ ਨਾ ਦਿੱਤ. । '€ਹੋਰ । ੧%ਕਰਦਾ ਸੀ । ”"ਮੱਛ । ਕੇ 

"ਂਪਾ:-ਬਾਢਲੀ। __ 1ਪਸ=ਕਰ । 



“੧ ਵਖ =੍੨"੯੩ ਸੂਦਭ1 । € ₹੧੧੩੭ 7 ੮੧੪ 7੮। ਗਮ ਘਈ, 

ਖਾਯੋ॥੧੨॥ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਰਿ ਪੁਨ ਗਮਨਜੋ ਪਾਸ। ਦੇਖੇ ਜਥਿ ਮਨ ਭਯੋ ਹੁਲਾਸਿ। 
ਤ੍ਰਾਹਿ ਤ੍ਰਾਹਿਂ” ਕਰਿ ਸ਼ਰਨੀ ਪਰਜੋ । ਗੁਰ ਪਗ ਪੰਕਜ ਪਰ ਸਿਰ ਧਰਜੋ ॥ 
੧੩॥ਬੈਠਯੋ ਨਿਕਟ ਕਹਜੋ ਗੁਰਦਯਾਲ। “ਕਹੁ ਰੀਗੋ ਕਯਾ ਤੋਰ'ਹਵਾਲ?% 
ਸੁਨਿਕੈ ਨਿਜ ਸੈਕਟ ਸਭਿ ਕਹੋ।ਪ੍ਰਭੁ ਜੀ ਧਨ ਤੋਟਾ ਮੈਂ ਲਹਕੋ॥੧੪॥ 
ਗੁਰੂ ਕਹਯੋ “ਅਬਿ ਦਿੱਲੀ ਜੱਯੈ। ਮਾਨ ਬਾਕ ਤਹਿ ਕੋਠੀ ਪੱਯੈ। ਸਤਿ 
ਸੈਗਤਿ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਗੁਹ੍ਰੋ ਹੈ ਦਰਬ ਨ ਚਿੰਤਾ ਧਰਹੁ”॥੧੫॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਕੀ 
ਆਇਸੁ ਲੇ ਗਯੋਪੁਰਿ ਮਹਿੰ"ਕੌਠੀ ਪਾਵਤਿ ਕਯੋ। ਮੁਗ਼ਲ ਅਚਾਨਕ ਇਕ 
ਤਹਿੰ ਆਯੋ।ਲਾਖ ਮੁਹਰ ਜਿਨ ਸੈਗ ਲਦਾਯੋ ॥੧੬॥ ਏਕ ਫਰਦ ਹੁੰਡੀਕੋ' 
ਚਾਹੇਬੂੜਤਿ ਫਿਰਤਿ ਕੋਠੀਅਨ ਮਾੰਹੋ । ਸੁਨਿ ਹੁੰਡੀ ਇਕ ਕਰੈ ਨ ਕੋਉ%। 
ਦਰਬ ਅਧਿਕ ਤੇ ਤ੍ਰਾਸਤਿ ਸੋਉ॥੧੭॥ਤਬਿ ਰੋਗੋ ਕੀ ਕੋਠੀ ਆਯੋ।“ਇਕ 
ਹੁੰਡੀ ਮੈਂ ਚਹਤਿ ਕਰਾਯੋ! । ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਬਚ ਸਿਮਰਨਿ ਕਰੇ।-ਦਿਸ ਤੇ 
ਧਨ ਖ਼ਮ ਬ੍ਰਿਧਤ। ਧਰੇ-॥੧੮॥/ਮੈ ਕਰਿਹੋਂ' ਹੁੰਡੀ”ਕਹਿ ਦਯੋਦਰਬਮੁਗ਼ਲ 
ਤੇ ਸਗਰੋ ਲਯੋ । ਲਿਖੀ ਦਰਸ਼ਨੀ” ਤਿਹ ਕਰ ਦੀਨੀ। ਲੋਕਰਿ ਲਵਪੁਰਿ 
ਤਯਾਰੀ ਕੀਨੀ॥੧੯॥ ਤਬਿ ਰੈਗੋ ਦੀਨਾਰ'ਜੁ ਸਾਰੀ।ਪਹੁੰਚਾਈ ਤਿਸ ਨਗਰ 
ਅਗਾਂਗੀ।ਮੁਗ਼ਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਨੋ ਲਵਪੁਰਿ ਜਾਏਗਯੋ ਬਨਕ ਦਿਗ/ ਹਾਟ ਪੁਛਾਏ 
॥੨੦॥6ਮੋਰ ਦਰਸ਼ਨੀ ਹੁੰਡੀ ਲੋਹੁਲਾਖ ਮੁਹਰ ਅਬਿ ਗਿਨ ਕਰਿ ਦੇਹ?। 
ਪਹੁੰਚੀ ਮੁਹਰ ਸੁ ਦਈ ਨਿਕਾਸ/ਗਯੋ ਮੁਗ਼ਲ ਲੇ ਰਿਦੇ ਹੁਲਾਸ॥੨੧॥ਤਿਸ 
ਪੀਛੇ ਰੈਗੋ ਕੋ ਕਾਮ । ਭਯੋ ਬ੍ਰਿੱਧ'” ਤੈਸੋ ਧਨ ਧਾਮ । ਵਧੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਚਲਜੋ 
ਬਿਵਹਾਗਜਾਨਯੋ ਬਹੁਤੇ ਨਗਰ ਮੜਾਰ॥੨੨॥ ਕਿਤਿਕ ਬਰਸ ਬੀਤੇ ਤਿਸ 
ਥਾਯੋਤਬਿ ਸ਼ਰੀਅਮਰ ਨਿਕਟ ਦਿਜ ਆਯੋ/ਕੌਨਜਾਂਏਕ ਨਿਕੇਤਕ੍ਮਾਰੀ। 
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਆਯੋ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਂਰੀ ॥ ੨੩॥ ਕਿਤਿਕ ਦਰਬ ਤੁਮ ਤੇ ਜਥਿ 
ਪਾਵੇਂ।ਕੌਨਯਾਂ ਪਾਨਗ੍ਰਹਿਨ"" ਕਰਵਾਵੋਂ । ਰਿਣ ਰਿ ਬਲ ਤੇ ਦੁਖ ਨਹਿੰ 
ਐਸੇਪਿਤ ਕੁਮਾਰਿ ਕੋ ਪਾਵਤਿ ਜੈਸੇ ੨੪॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਧਾਰਿ ਸੁਖ- 
“ਰੱਖਾ ਕਰੋ ! ਰੱਖਜਾ ਕਰੋ ! “ਤੇਰਾ। ੧ਸ਼ਾਹੁਕਾਹੇ ਆੜ੍ਹਤ ਆਦਿ ਦੀ ਦੁਕਾਨ । %(ਦਿੱਲੀ ) 
ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ । “ਇਕੋ ਕਾਗਜ਼ ਹੁੰਡੀ ਦਾ । “ਇੱਕ ਹੁੰਡੀ ਸੁਣਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ (ਹੁੰਡੀ) ਕਰਦਾ । 
“ਦਰਸ਼ਨੀ ਹੈਡੀ । ਦਭਾਵ ਮੁਹਰਾਂ (ਵਾ:, ਦੀਨਾਰਿ ਸੁਰਖ਼=ਮੋਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ] । ੯ਵਪਾਰੀ 
ਕੋਲ । "ਵਾਧੇ ਵਿਚ ਹੋਯ।।""ਵਿਵਾਹ। "“ਂਕਰਜ਼ ਤੇ ਬਲੀ ਸ਼ੱਤੂ ਦਾ । “ਪਿਤਾ ਕੁਆਰੀ 
(ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਦੂਖ)ਪੰਵਦਾ ਹੈ ਜੇਸੇ। ਹਾ 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ। ( ੧੫੫੮ ! ਰਾਸਿ ੧। ਅੰਸੂ ੫੪, 

ਰਾਂਸਿ । ਲਿਖੇ “ਰਜਤਪਣ ਦੇਹੁ ਪਚਾਸਮਗੈਗੋ ਪਰ ਹੁੰਡੀ ਕਰਿ ਦੀਨਿ । ਲੋ 
ਕਰਿ ਬਿੱਪ ਗਮਨ ਕੋ ਕੀਨਿ ॥੨੫॥ ਪਹੁੰਚੋ ਪੁਰਿ, ਕਾਗਜ਼" ਜਥਿ ਦਯੋ। 
ਰੀਗੋ ਪਿਖਿ ਬਿਸਮੈ ਹੁਇ ਗਯੋਤੂਸ਼ਨਿ ਭਯੋ,ਨਧਨ ਕੋ ਦੀਨ । ਹਟਯੋ ਬਿੱਪ੍ਰ 
ਉਰ ਸੈਕਟ ਪੀਨ ॥੨੬॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਮਰ ਦਾਸ ਕੇ ਪਾਸ । ਆਯੋ ਛੂਛਾ ਭਯੋ 
ਨਿਰਾਂਸਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਭਿ ਕੁਛ ਜਾਨਾ ।-ਰੈਗੋ ਪਾਇ ਦਰਬ ਅਤਿਮਾਨਾ= 
॥੨੭॥ ਕਰੋ ਬਿਚਾਰਨ-ਦਰਬ ਸੁਭਾਇ” । ਜਿਸ ਢਿਗ ਆਵੈ ਸੁਧਿ' ਤਿਸ 
ਜਾਇਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬੀਸਰ ਜੈਹੇ । ਲਾਲਚ ਲਗੇ ਕਸ਼ਟ ਕੋ ਪੈਹੈ॥੨੮॥ 
ਕਰਹਿ ਬਾਵਰ' ਸੁਰਤਿ ਬਿਸਾਰੈ । ਜੋਗ ਅਜੋਗ ਨ ਬਹੁਰ ਬਿਚਾਰੈ-। ਇਮਿ 
ਲਖਿ ਦਿਜ ਕੋ ਦਰਬ ਦਵਾਯੋ । ਕੈਨਜਾਂ ਬਜਾਹੁ ਕਰਯੋ ਹਰਖਾਯੋ ॥ ੨੯ ॥ 
ਝਿਸ ਦਿਨ ਤੇ ਗੈਗੋ ਕੋ ਦਰਬ। ਜਾਤਿ ਜਾੜਿ੍ ਬਿਨਸਜੋ ਪੁਨ ਸਰਬ।ਥੋਰਨ 
ਦਿਨ ਮੈਂਰੈਕ ਭਯੋ ਹੈਤਬਿ ਨਿਜਔਗੁਨ ਜਾਨਿ ਲਯੋ ਹੈ॥੩੦॥-ਸਤਿਗੁਰ 
ਤੇ ਬੇਮੁਖ ਮੈਂ ਭਯੋ।ਯਾਂਤੇ ਦਰਬ ਸਰਬ ਹਰਿ ਗਯੋ। ਤਿਨ ਬਿਨ ਕੌਨ ਸਹਾ- 
ਇਕ ਮੇਰ।ਉਚਿਤ ਮੋਹਿ ਬਨਿਬੋ ਅਬ ਚੇਰਾਂ' ॥੩੧॥ਸਭਿ ਬਿਧਿ ਸੇਵਾ ਕਰੋਂ 
ਗੁਸਾਈਂ । ਫੇਰੋਂ ਬਨੀ ਤਿਨ ਦਰ ਜਾਈ । ਸਿਰ ਧਰਿ ਜਲ ਦੋਵੇਂ ਚਿਰ 
ਕਾਲ । ਕਰੋਂ ਸੇਵ ਇੱਤਕਾਦਿ ਬਿਸਾਲ-॥੩੨॥ ਦਿੱਲੀ ਪੁਰਿ ਤੇ ਨਿਕਸਯੋ 
ਚੋਰੀ । ਤੁਰਨ ਪੰਥ ਅਇ ਗੁਰ ਓਰੀ । ਇਹਾਂ ਬਾਪਿਕਾ ਹੋਵਤਿ ਤਯਾਰੀ । 
ਮਿਲਿਸਭਿਹਿਨਿ ਮੈਂਲਾਗਜੋ ਕਾਰੀ॥੩੩॥ਅੰਤਰਜਾਮੀਸਭਿਕਿਛਾਜਾਨਾ। 
ਢਿਗ! ਹਕਾਰ ਨਹਿ ਕਛੂ ਬਖਾਨਾ। ਬਹੁਤ ਮੋਲ ਕੇ ਵਸਤ੍ਰਨਿ ਮਾਂਹਿ । ਬਾਧੈਂ 
ਈਫ ਪੀਠ ਧਰਿ ਜਾਹਿ ॥ ੩੪ ॥ ਲੋਕ ਲਾਜ ਕੁਲ ਰੀਤਿ ਮਹਾਨਾ । ਖਾਨ 
ਪਾਨ ਆਦਿਕ ਤਜਿ ਗਯਾਨਾ'। ਬਾਪੀ ਕਾਰ ਬਿਖੈ ਰਹਿ ਲਾਗਾ। ਸਭਿ ਸੁਧਿ 
ਭੂਲਿ ਪ੍ਰਮਰਸ ਪਾਗ ॥੩੫॥ ਕਿਹ ਸੋਂ ਕਹੈ ਨ ਸੁਨਿਹੈ ਬਾਤ।ਸੇਵਾ ਕੇ ਤਤ- 
ਪਰ ਦਿਨ ਰਾਤ । ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕੌ ਤ੫ ਅਸੁ ਕੀਨ । ਜਗ ਬਿਵਹਾਰ ਛੋਰਿ 
ਸਭਿਦੀਨ॥੩੬॥ਹੋੜਿ ਭਯੋ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਿਸਾਲਾ। ਅੰਤਰ ਬ੍ਰਤਿ ਫਿਕਗੀ” 
ਤਿਸਿ ਕਾਠਾਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬਹਯੋ ਉਰ ਮਾਂਹੀ। ਚਿੰਤ ਕਸ਼ਣ ਤ੍ਰਿਣ ਠਹਿਰਮੋ 

“ਭਵ ਹੁੰਡੀ । “ਮਾਇਆ ਦਾ ਸੁਭਾਇ ( ਹੀ ਲੈਸ ਹੈ ) । ਕਹੋਸ਼, ਮੱਤ । “ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾਂ 
ਹੀ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ । “ਦਾਸ । #ਬਾੜੂ । “ਕੌਮ ਵਿਚ । ਭਵ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ 
ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ । ਖਂਪ£-ਬਿਧਿ । 1੫੪=ਝ੍ਰਿੱਤਿ ਫਿਕੀ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੫੫੯) ਰਾਸਿ ੧। ਅੰ॥ ੫੫. 
ਨਾਂਹੀ'॥੩੭॥ਜਜੋ' ਜਨੋਂ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪੜਿ ਭਾ ਉਰਕੋ । ਤੋਂ ਤੋਂ ਸੇਵ ਪ੍ਰੋਮ ਭਾ 
ਗੁਰਕੌ।ਮਨ ਮਹਿੰ ਮੂਰਤਿ ਅਚਲ ਟਿਕਾਈ । ਕਬਹੂੰ ਵਹਿਰ ਪਿਖਹਿ ਗੁਰ 
ਤਾਈਂ ॥੩੮॥ਨਿਸ ਦਿਨ ਧਯਾਨ ਟਿਕਾਯੋ ਕੈਸੇ। ਜੋਗੀ ਕੀ ਸਮਾਧਿ ਹੁਇ 
ਜੈਸੇ। ਅਤਿਸ਼ੈ ਖੈੱਚ ਪ੍ਰੰਮ ਜਥਿ ਕੀਨਿ। ਰਹਜੋ ਗਯੋ ਨਹਿੰ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਬੀਨਿ ॥ 
੩੯॥ ਦਾਸਨ ਕੇ ਬਸਿ ਬਿਰਦ ਸੈਭਾਰਾ । ਵਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਨਿਕਟ ਹਕਾਰਾ । 
ਮੁਸਕਾਨੇ ਗੁਰ ਬਾਕ ਬਖਾਨਾ।“ਗੈਗੋ ਸ਼ਾਹ ਆਉ ਦੁਖ ਹਾਨਾਂ” ॥੪੦॥ਪਦ 
ਪੰਕਜ ਪਰ ਸਿਰ ਨਿਜ ਧਰਜੋ । ਬਹੁਰ ਜੋਰਿ ਕਰ ਆਗੈ ਖਰਜੋ । “ਮਾਯਾ 
ਮਗਨ ਬਿਮੁਖਮੈਂ ਕਯੋ।ਅਪਨੋ ਜਾਨਿ ਬਖਸ਼ਕਰਿ ਲਯੋ ॥੪੧॥੫ਦ ਅਰ- 
ਬਿੰਦ ਬਿਥੈ ਮੁਝ ਰਾਖਹੁ ਸੇਵਕ ਆਉ-ਬਚਨ ਮੁਖਾੱਭਾਖਹ”। ਸੁਨਿ 
ਸਤਿਗੁਰ ਕਰਨ ਰਸ ਢਰੇ। ਤਤਛਿਨ ਮਹਿ ਨਿਹਾਲ ਤਿਸ ਕਰੇ॥੪੨॥ 
ਬਸਤ੍ਰ ਥਿਸਦ ਪਹਿਰਾਇ ਨਵੀਨ । ਮਸਤਕ ਪਰ ਨਿਜ ਕਰ ਧਰਿ ਦੀਨ । 
ਸੱਤਯਨਾਮੁ ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰ ਕਹਾਯੋ । ਰੈਗੁਸ਼ਾਹੁ” ਕਹਿ ਨਾਮ ਬੁਲਾਯੋ ॥੪੩॥ 
“ਭੁਗਤਿ ਮੁਕਤਿ ਨਿਧ ਸਿਧਿ ਤੁਹਿ ਦੀਨੀਗ੍ਰਹਿ ਕੋ ਗਮਨੋ?ਆਗਜਾ ਕੀਨੀ। 
€ਮਪਨੀ ਸੰਗਤਿ ਕੀਜਹਿ ਜਾਇ। ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਰੀਤਿ ਚਲਾਇ॥੪੪॥ 
ਅਜ਼ਮਤ ਜੁਤਿ ਕਰਿਕੈ ਸੁ ਪਠਾਯੋ । ਪਾਇ ਬਖਸ਼ ਪੁਨ ਸੀਸ ਨਿਵਾਯੋ੧ 
ਬਿਦਾ ਹੋਇ ਕਰਿ ਸਦਨ ਸਿਧਾਰਾ।ਧਕਾਨ ਰਿਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਧਾਰਾ॥੪੫ 
॥ ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਉਸਤਤਿ ਕਰਿਕੈ। ਭਯੋਨਿਹਾਲ ਸੁ ਅਜ਼ਮਤ ਧਰਿਕੌ । 
ਜਾਇ ਸਦਨ ਮਹਿ ਸੈਗੜਿ ਕੀਨਿ” । ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਜਪਾਵਨ ਦੀਨਿ“॥ 
੪੬॥ ਜਿਸ ਕੌ ਬਚਨ ਕਹੈ ਫੁਰ ਜਾਇ। ਹੋਵਤਿ ਭਏ ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਇ । 
ਅਬਿ ਲਗ ਤਿਸਕੇ ਜਾਨੇ ਜਾਇੰ।ਕਵਿਸੈਤੋਖ ਸਿੰਘ ਪੂਰਨ ਧਤਾਇ॥੪੭॥ 
ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਂਪ ਸ਼ੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਥੋ ਪ੍ਰਿਥਮ ਰਾਂਸੇ “ਰੰਗੇ ਪੁਸੈਗ” ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਚਤੁਰ 

ਅੰਸੂ ॥ ੫੪ ॥ 
ਲੁ ੫੫. [ਕਾਬਲ ਵਾਲੀ ਪਤਿਬ੍ਰਤ ਮਾਈ] 

ਦੋਹਰ॥ ਕਾਰ ਹੋਤਿ ਨਿਤਿ ਬਾਪਿਕਾ ਕਰੰਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਸੋਂ ਦਾਸ। ਕ੍ਰਿਪਾ ਦ੍ਸ਼ਟਿ 
ਜਿਸ ਕੋ ਪਿਖਿਤਿ ਤਿਸ ਕੇ ਗਯਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼॥੧॥ ਚੌਪਈ॥ ਲਯਾਇੰ ਈ ਟਕਾ 
ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਦੁੱਖ ਰੂਪੀ ਕੱਖ ਨਾ ਠਹਿਰੇ ਭਾਵ ਰੁੜ੍ਹ ਗਏ । “ਦੁਖ ਨਾਸ਼ ਹੋਏ । ਦੰਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ 
ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆਂ । “ਸਤਿਮੈਗ ਬਣ।ਇਆਂ । “ਰਾਵ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ । €ਹੁਣ ਤਕ ਰੀਗੁ ਦੀ 
ਸੰਪੂਦਾ ਦੇ ਲੋਕੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਭਾਵ ਰੈਗੂ ਸ਼ਾਹੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਰਜ 

ਵਂਪ-ਬਦਨ ਨਿਜ । 



_ ਸ਼੍ਰੀ ਗੂਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ( ੧੫੬੦) “ਵ < ਵਿ 
ਕਰਦਮਾ ਕਰਿਕੈ । ਚੂਨਾ ਪ੍ਰਿਥਮ ਸ ਨੀਕ ਸੁ 
ਮਹਿ ਕਰਿ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿਰ । ਧਰਿ ਕਰਿ ਗਮਨਹਿ ਹਿਤ ਸੀ ਕੋ ਕਿਮ 
ਕੋਈ ਨਹਿ ਕਹੈਂ।ਆਪੇ ਕਰਨ ਸੇਵ ਸ਼ੁਭ ਚਹੈਂ।ਇਕ ਆਵਹਿ ਇਿਕਲੇ ਲੇ 
ਜਾਹਿਕਾਰੀਗਰ ਕੇ ਢਿਗ ਪਹੁੰਚਾਹਿੰ॥੩॥ਜਕੋਂ' ਜਯੋਂ ਕਰਹਿ ਪ੍ਰੀਤ ਸੋਂ ਸੇਵ। 
ਤੋ ਤਜੋਂ ਲਖਿ ਸਭਿ ਕੀ ਗੁਰਦੇਵਾ । ਪੂਰਹਿ ਮਨੋਂ ਕਾਮਨਾ ਤਿਨ ਕੀ । 
ਬਕਾਪਕ ਜੋਤਿ ਸਭਿਨਿ ਮਹਿ ਜਿਨਕੀ॥੪॥ ਏਕ ਸਿੱਖ ਕਾਬਲ ਮਹਿ ਰਹੈ। 
ਪਤੀਬ੍ਰਤਾ ਇਸਤ੍ਰੀ ਜਿਸ ਅਹੈ। ਪਤਿ ਮਹਿੰ ਪ੍ਰੋਮ ਜਾਮਨੀ ਦਿਨ ਮੈਂ'। ਫੁਰਹਿ 
ਨ ਅਪਰ ਪੁਰਸ਼ ਕੌ ਮਨ ਮੈਂ॥੫॥ਤਿਹ ਸਿਖ ਨੇ ਸਿੱਖੀਸੁ ਦ੍੍ੜ੍ਹਾਈ। ਅਪਨਿ 
ਭਾਰਜਾ ਕੋ ਸੁਖਦਾਈ”। ਪਤਿਬ੍ਤਿ ਤੇ ਤਿਹ ਸ਼ਕਤਿ ਬਿਸਾਲਾ। ਜਹਿਂ 
ਚਾਹੈ ਪਹੁੰਚੈ ਤਤਕਾਲਾ॥੬॥ਕੋਸ ਹਜ਼ਾਰਹੁੰ ਘਟਿਕਾ ਮਾਂਹੀ। ਪਹੁੰਚਤਿ ਵੇਰ 
ਲਗਹਿ ਜਿਸ ਨਾਂਹੀਦਿੱਤਯਾਦਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਕਹੁ ਧਾਰਤਿ।ਸਦਾ ਪ੍ਰੋਮਪਤਿ 
ਸੋਂ ਪ੍ਰਤਿਪਾਰਤਿ%॥੭॥ ਕਾਰ ਬਾਪਿਕਾ ਕੀ ਤਿਨ ਜਾਨੀ । ਤਕਾਰ ਕਰਾਵਤਿ 
ਗੁਰ ਗੁਨ ਖਾਨੀ । ਫਲ ਬਿਸਾਲ ਲਘ ਸੇਵਾ ਕੀਨੇ'। ਕੌਨ ਤਜਹਿ ਅਸ 
ਜਿਨ ) ਮਨ ਚੀਨੇ॥੮॥ ਸੋ ਸਿਖਨੀ ਕਾਬਲ ਤੇ ਆਵੈਪਾਤਿ ਹੋਤਿ”ਗੁਰਸੇਵ 
ਕਮਾਵੇ । ਸਗਰੇ ਢਿਵਸ ਟਹਿਲ ਕੋ ਕਰਿਹੀ । ਖਨਤੇ" ਕਾਰਿ ਸੁ ਵਹਿਰ 
ਨਿਕਰਿਹੀ॥੯॥ਜੂੰਨਾ ਈ'ਟ ਵੇਤਿ ਪਹੁੰਚਾਇ।ਧਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਬਹੁ ਚੈਂਪ ।ਵਧਾਇ। 
ਕਿਹ ਸੋ ਕਰਹਿ ̀  ਬੋਲਬੋ ਨਾਂਹੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਧਰਹਿ ਉਰ ਮਾਂਹੀ॥੧੦॥ 
ਪਰਹਿ ਨਿਸਾਂ ਹੁਇ ਅੰਤਰਧਯਾਨ । ਨਿਜ ਘਰ ਕਾਬਲ ਕਰਹਿ ਪਯਾਨ । 
ਖਾਨ ਪਾਨ ਵਿ ਸਮੇਤ। ਕਰਿ ਸੁਪਤਹਿ ਸੋ ਅਪਨ ਨਿਕੇਤ॥੧੧॥ 
ਹੋਤਿ ਪ੍ਰਤਿ ਪੁਨ ਆਇ ਅਚਾਨਕ । ਕਰਹਿ ਸੇਵ ਸਿਮਰਹਿ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ। 
ਦੇਖਤਿ ਸਿੱਖ ਅਚੈਕੈ ਰਹੋਂ। ਤਿਸ ਇਸਤ੍ਰੀ ਕੋ ਕੇਵ ਨ ਲਹੈ ॥੧੨॥-ਸੇਵਾ 
ਕਰਤੀ ਹਾਥ ਪਸਾਰਹਿ । ਪਲਨਾ ਕੋ" ਝੂਲਵਾਨ ਧਾਰਹਿ । ਬਹੁਰ ਕਾਰ ਕੋ 
ਕਰਹਿ ਬਨਾਇ।ਪੁਨਘਵਿਕਾਮਹਿੰ ਦੇਤਿਝੁਲਾਇ"॥੧੩॥ਕਹਿੰ ਤੇ ਤੇ"'ਆਵੈ 
“ਗਾਰਾ । ”ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ । ੧ਆਪਣੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੂੰ ਸੁਖਦਾਤੀ 
(ਸਿੱਖੀ ਦ੍ਰਿੜਾਈ) । “ਪਾਲੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਰਦੀ ਹੈ । “ਫਲ ਬਹੁਤ ਪੁਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਥੋੜੀ ਸੇਵਾ 
ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਹੀ । $ਐਸੀ (ਸੋਵ)। । “ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ । ਦਖੋਦਕੇ । ੯( ਮਾਨੋ ) ਪੰਘੂੜੇ ਨੂੰ । 
"5ਇਕ ਘੜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਇਕ ਝੂਟਾ ਦੇ ਦੇਦੀ ਸੀ (ਹੱਥ ਨਾਲ) । "ਕਿੱਥੋਂ | 

ਦੇਖੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉੱਤਰਾਰ੍ਧ ਅਧਯਾਯ ੩੯ ਅੰਕ ੬੦ ਦੀ_ ਹੇਠਲੀ 
ਕ। 1ਪ੬-ਸੂ | 0 



__ਸ਼੍ਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੫੬੧) ਗਾਸਿ ੧ । ਲੰਸੂ ੫੫. 
ਜਾਇ ਹਮੇਸ਼?-ਨਹਿੰ ਜਾਨਹਿੰ ਸਭਿ ਬਿਸਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ । ਦੂਜੇ ਹਾਥ ਪਸਾ- 
ਰਤਿ ਹੇਰਹਿੰਲਖਹਿ ਨ ਗਤਿ ਆਚਰਜ ਬਡੇਰਹਿੰ॥੧੪॥ਬੂੜ ਨ ਸਕਹਿ 
ਪ੍ਰੋਮ ਸੋਂ ਸੇਵਹਗਿਕਰਹਿ ਕਾਰ ਕੋ ਲਖਹਿੰ ਨ ਭੇਵਹਿ'। ਆਪਸ ਮਹਿ ਚਰਚਾ 
ਬਹੁ ਕਰਹਿ । ਕਿਸਨੂੰ ਕੋ ਕੁਛ ਸਮਝ ਨ ਪਰਹਿ ॥ ੧੫॥ “ਅੰਤਰ ਬਿੱਤਿ 
ਇਕਾਂਗਰ ਸੁਰਤਿ । ਕਾਰ ਕਰਨ ਮਹਿ ਧਰਤੀ ਫੁਰਤਿ'। ਨਿਤ ਪ੍ਰਤਿ ਸੇਵਾ 
ਮਹਿ ਹਿਤਵਾਨੇ। ਬਿਨ ਆਲਸ ਉੱਦਮ ਬਹੁ ਠਾਨੇਂ॥੧੬॥ਬਹੁਤ ਦਿਵਸ 
ਇਸ ਭਾਂਤਿ ਬਿਤਾਏ। ਅਚਰਜ ਮਹਿ ਨਿਤਿ ਸਿਖ ਸਮੁਦਾਏ।ਮਿਲਿ ਸਗਰੇ 
ਸਤਿਗੁਰ ਪਹਿ ਗਏਥਿਸਮਤਿ ਮਤਿ ਸੋਂ ਬੂਝਤਿ ਭਏ"॥੧੭।/ਹੇ ਪ੍ਰਭੁ ਜੀ! 
ਆਵਤਿ ਇਕ ਮਾਈ । ਮਿਲਤਿ ਸਭਿਨਿ ਮਹਿ ਕਾਰ ਕਮਾਈ । ਜਾਮਨਿ 
'ਮਹਿੰ ਅਲੋ੫ ਹੁਇ ਜਾਂਦਿਸਤਿ ਕੇ ਦੇਖਤਿ ਦਿਖਤਿ ਨ ਕਾਇ॥੧੮॥ਪ੍ਰਤਿ 
ਜੋਤਿ ਪ੍ਰਗਣਤਿ ਪੁਨ ਤੈਸੇ।ਕਰਤਿ ਕਾਰ ਸਕਿ ਸਿੱਖਨ ਜੈਸੇ । ਇਕ ਅਚ- 
ਰਜ ਪੁਨ ਕਰਤਿ ਸੁ ਔਰਨੈਂ। ਕਾਰ ਕਰਤਿ ਬੈਠਤਿ ਜਿਸ ਠੌਰ॥੧੯॥ਹਾਥ 
ਪਸਾਰ ਸੈਕੋਚ਼ਤਿ ਵੇਰ ਜਾਨਯੋ ਜਾਇ ਨ ਹਾਰੇ ਹੇਰਿ। ਬਹੁਤ ਦਿਵਸ ਕੇ 
ਦੇਖਤਿ ਰਹੈਂ।ਆਜ ਬੁਝਬੋ ਤੁਮ ਸੋ ਚਹੈਂ॥੨੦॥ਕੋ ਹੈ ਇਹੁ/ਕਿਹ ਪੁਰਿ ਘਰ 
ਬਸੈਂਕਿਮਿ ਪਹੁੰਚਹਿ,ਅਰੁ ਕਿਮਿ ਨਹਿ ਦਿਸੈਂਨਕਰੁਨਾ ਕਰਹੁ ਬ੍ਰਿਤੰਤ 
ਬਤਾਵਹ ਸਭਿ ਸਿੱਖਰਨ ਮਨ ਭਰਮ ਮਿਟਾਵਹ॥॥੨੧॥ਸਨਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰ 
ਦਾਸ ਤਿਨ ਸੈਗ । ਕਰਜੋ ਸੁਨਾਵਨਿ ਸਰਬ ਪ੍ਰਸੰਗ । “ਕਾਬਲ ਮਹਿ ਇਕ 
ਸਿਖ ਹੈ ਮੇਰੋ । ਤਿਸ ਕੀ ਇਹੁ ਤ੍ਰਿਯ ਪ੍ਰੇਮ ਘਨੌਰੋ॥੨੨॥ ਪੜੀਬ੍ਰਤਾ ਬਡ- 
ਭਾਗਨਿ ਭਲੀ । ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕੇ ਤਤਪਰ ਦੁਲੀ। ਪਤਿ ਕੋ ਪਰਮੇਸ਼੍ਰ ਕਰਿ 
ਜਾਨੈ । ਆਇਸੁ ਤਿਸਕੀ ਸਿਰ ਪਰ ਠਾਨੈਂ॥ ੨੩॥ ਨਹਿੰ ਪਰ ਪੁਰਸ਼ ਫੁਰੈ 
ਮਨ ਮਾਂਹੀ । ਸਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਿਜ ਪਤਿ ਕੇ ਮਾਂਹੀ। ਰਿਦ ਮਹਿ ਧਕਾਨ ਗੁਰੂ ਕੋ 
ਧਾਰਤਿ।ਬਾਹਰ ਕਿਸਕੋ ਨਾਂਹਿ ਉਚਾਰਤਿ[॥੨੪॥ਤਿਹ ਸਿਖ ਨੇ ਗੁਰ ਸੇਵ 
"(ਦੂਸਰੇ)ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ । “ਫੁਰਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਝਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਹੋਈ 
ਬੁਧੀ ਨਾਲ ਪੁਛਣ ਲੱਗੇ । “ਵੇਰ ਹੈਦਿਆੰ ਫੇਰ ਆਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । <ਫੈਲਾਕੇ ਫੇਰ 
ਪਿੱਛੇ ਹਣਾ ਲੈਂਢੀ ਹੈ । “ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ,ਕਿਸ ਸ਼ਹਿਰ (ਤੇ ਕਿਸ) ਘਰ ਵੱਸਦੀ ਹੈ ? 

%ਪ=-ਕਰਤੀ ਔਰ । __ 7ੜ੍ਰੇ ਲਿਖਤੀ ਨੁਸਖਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦੇ ਸਤਰਾਂ ਨਹੀਂ 
_ਦਨ। ਇਕ ਨੁਸਖੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਪਾਨ ਹੈ:-ਸਿਮਰਣੁ ਸਤਜਨਾਮ ਸਦ 
'ਕਤੀ । ਮੈਤਨਿ ਸੇਵਾ ਮੈਂ' ਚਿਤ ਧਰਤੀ । ਤੇ ਇਕ ਛਾਪ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਵਿਚ ਇਥੇ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਹੇਰ 
ਢਾਯੂ ਹਨ:-ਵਹੁ ਸੇਰੋ ਸਿਖ ਨਿਸਚੈਵਾਨ । ਗੁਰ ਸਿੱਖਨ ਸੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਮਹਾਨ । 



ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੫੬੨) ਰਾਸਿ ੧। ਅੰਸੁ ੫੫. 

ਬਤਾਈ' । ਪਤਿ ਸੇਵਤਿ ਇਨ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਈ। ਨਿਜ ਇੱਛਾ ਗਾਮਨਿ ਭੀ 

ਐਸੇਂ। ਸਿੱਧਾਂ ਯੁਤ ਹੋਵਤਿ ਸਿਧ ਜੈਸੇ॥੨੫॥ਆਇ ਪ੍ਰਤਿ ਕੋ ਸੇਵ ਕਮਾਵੈ 
ਹੋਭਿ ਸੈਝ ਕਾਬਲ ਘਰ ਜਾਵੈ । ਸੁਤ ਕੋ ਪਲਨਾਂ ਪਰ ਪੌਵਾਂਵਹਿ”। ਨਿਜ 
ਸ਼ਕਤੀ ਕਰ ਤਿਸਹਿ ਬ੍ਲਾਵਹਿ॥੨੬॥ਕਾਬਲ ਤੇ ਜਬਿ ਚਲਿਬੇ ਲਾਗਹਿ 

ਪਲਨੇ ਪਰ ਨਿਜ ਸੁਤ ਕੌ ਤਕਾਗਹਿਬਾਪੀ ਕਾਰ ਕਰਹਿ ਤਿਸੁ ਜਾਨਹਿ'। 

ਹਾਥ ਪਸਾਰ ਬ੍ਲਾਵਨ ਠਾਨਹਿੰ ॥੨੭॥ ਕਰਤੀ ਕਾਰ ਪਸਾਰਹਿ ਕਰ ਕੋ। 

ਸ਼ਕਤਿ ਸਮੇਤ ਝ੍ਲਾਵਨ ਕਰਿ ਕੋ । ਇਸ ਥਲ ਤੇ ਨਿਜ ਪੁੱਤ ਲਬਾਵੈਂ'। 
ਸਹਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਕਾਰ ਕਮਾਵੈ॥੨੮॥ਨਿਸ ਮਹਿ ਘਰ ਕੋ ਜਾਇ ਸੈਭਾਗੇਸੁਤ 
ਪਤਿ ਸੋਂ ਮਿਲਿ ਆਠੰਦ ਧਾਰੈ । ਪਤਿਬ੍ਰਤਿ ਸਮ ਨਹਿ ਧਰਮ ਔਰ ਤ੍ਰਿਯ । 
ਜਿਸ ਤੇ ਮਹਾਂ ਸ਼ਕਤਿ ਧਾਰਤਿ ਹਿਯ॥੨੯॥ ਪਤਿਬਰਤਾ ਪੂਰਬ ਭੀ ਦਾਂਰ। 
ਜਿਨਿ ਕੀਨਸਿ ਦਸ ਦਿਨ ਅੰਧੜਾਗਸੂਰਜ ਉਦੈਹੋਨ ਨਹਿੰਦਯੋ।ਸ਼ਕਤਿ 
ਮਹਾਂ ਬਲ ਦੇੜਿਕ ਥਯੋ£ ॥੩੦॥ ਸੁਨਿ ਸੈਗਤਿ ਨੇ ਬੂੜੀ ਕਬਾ/ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ 
ਭਨਹੁ ਪ੍ਰਥਮ ਭਈ ਜਥਾਂ।ਸੇਨਿਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਤਬਿ ਕਹਜੋ“ਇਕ ਮੁਨਿ 
ਆਂਡਵ ਤਪੁ ਕਰਿ ਰਹਜੋ ॥੩੧॥ ਤਸਕਰ ਨ੍ਰਿਪ ਕੀ ਕਰੀ ਸਤੇਈ'। ਚਲੋਂ 
ਜਾਤਿ ਰਿਖਿ ਦੇਖਹਿੰ ਤੇਈਂ। ਏਕ ਹਾਰ ਬਹੁ ਮੋਲ ਹੁਤੋ ਜਿਹ । ਰਿਖਿ ਕੋ 
ਜਾਨਿ ਅਰਪ ਦੀਨਸਿ ਤਿਹ ॥੩੨॥ ਤਸਕਰ ਗਏ ਆਪਨੇ ਸਦਨ।ਬੈਠਯੋ 
ਮੁਨੀ ਸਮਾਧਹਿ ਮਗਨ । ਇਤਨੇ ਮਹਿ ਨ੍ਰਿਪ ਕੇ ਭਟ“ਆਏ। ਦੇਖਿ ਹਾਰ 
ਮੁਨਿ ਗਹਜੋ ਉਠਾਏ ॥੩੩॥ ਕਹਿ ਬਹੁ ਰਹਜੋ ਨ ਮਾਨੀ ਕਾਹੂ । ਤਸਕਰ 
ਲਖਿ ਸੂਲੀ ਦਿਯ ਤਾਂਗੁਤਪ ਕੇ ਬਲ ਕਰਿ ਮਰਯੋ ਨ ਸੋ।ਧਰਮਰਾਇ ਸੋਂ 
ਕੁੱਧਤਿ ਹੋਉ॥੩੪॥-ਇਹੁ ਅਨਯਾਇ ਕਰਯੋ ਮਤਮੰਦ॥ਤੁ=ਕੋ ਦੇਹੋਂ ਸਾਪ 
ਬਿੱਲੈਦਸਗਰੀ ਆਰਬਲਾ ਤਪ ਤਾਯੋਬਿਨ ਅਘ ਸੂਲੀ ਮੋਹਿ ਚਢਾਯੋ-1 
੩੫॥ਜਮ ਤਬਿ ਆਇ ਮੁਨੀ ਸੋਂ ਕਹਯੋ ।-ਪੂਰਬ ਕਰਮ ਕੇਰ ਫਲ ਲਹ3 
ਆਰਬਲਾ ਬਾਲਕ ਮਹਿੰ ਧਰੀ" । ਸੂਲ ਸੈਗ ਭ੍ਰਿੜ ਬੇਧਨ ਕਰੀ" ॥੩੬॥ 

੧ਤਿਸਇਸਤਹੀ ਦੇ ਪਤੀ) ਸਿੱਖ ਨੇ (ਇਸਨੂੰ) ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਦੱਸੋ। “ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ 
ਜਾਣ ਵਾਲੀ । “ਪੰਘੂੜੇ ਉਪਰ ਲਿਟਾ ਆਵਦੀ ਹੈ । “ਬਾਵਲੀ ਦੀ ਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੋਈ, ਤਿਸ . 
(ਪੁਤ੍ਰ ਦੀ ਵਸ਼ਾਂ) ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ । “ਲੰਤੇਂਦੀ ਹੈ। #ਇਤਨੀ ਹੋਈ । “ਦੌਰ ਨੇ ਰਾਂਜੇ ਦੀ ਚੋਰੀ 
_ਕੀਤੀ । 'ਉਨ੍ਹਂਚੋਗੀ) ਨੇ ਰਿਖੀ ਵੇਖਿਆ । ੯ਸੂਰਮੇ । "“(ਜਦ ਤੂੰ) ਧਾਰੀ ਸੀ । (ਅ) ਫੜਕੇ । 
”"ਕੇੇ ਨਾਲ (ਤੂ) ਅੱਕ ਦਾ ਟਿੱਡਾ (ਯਾ ਫੂਡ) ਵਿੰਨ੍ਹੇ ਦਿੱਤ ਸੀ। __ ”੫੪-ਭਈ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਰੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੫੬੩ ) ਗਸਿ ੧। ਸੰ ੫੫, 
ਤਿਸਤੇ ਸੂਲੀ ਤੋਕੋ ਹੋਈ-।ਸੁਨਿਮੁਨਿ ਬੋਲਯੋ-ਨਕਾਇ ਨ ਕੋਈ। ਬਾਲਕ 
ਬਯ ਸੁਧਿ ਬਿਨੁ ਜਥਿ ਰਹੈਕਰਹਿ ਕਰਮ,ਕਿਮਿ ਤਿਹ ਵਲ ਲਹੈ?॥੩੭॥ 
ਕਰਹੁ ਮ੍ਰਿਜਾਦ ਆਜ ਤੇ ਐਸੀ/ਪਰਮਰਾਇ[ਮੈਂ ਭਾਖੋਂ ਜੇਸੀ। ਬਾਲਕ ਬਯ 
ਹੋਇ ਨ ਸੁਧਿ ਮਾਂਹੀ । ਕਰਹਿ ਕਰਮ ਵਲ ਪਾਇ ਸੁ ਨਾਂਗੋ-੩੮॥ ਮੁਨਿ 
ਮਾਂਡਵ ਸੂਲੀ ਪਰ ਰਹਜੋ। ਇੱਕ ਪਤਿਬ੍ਰਤਾਂਤਾਂਹਿ ਨ ਲਹੜੋ' । ਪਿੰਗਲ 
ਪਤਿ ਕੋ ਸੀਸ ਉਠਾਏ। ਚਲਤਜੋ ਸੂਲੀ ਸੋਗ ਲਗਾਏ॥੩੯॥ ਹੁੜੋ ਤਿ੪਼ਰ 
ਨਹਿੰ ਦੇਖਕੋ ਗਯੋ । ਹਲਿ ਕਰਿ' ਮੁਨੀ ਦੁਖੜੋ ਰਿਸ ਭਯੋ। ਦਿਯੋ ਸ੍ਰਾਪ- 

ਰਵਿ ਉਦਯਤਿ ਸਾਬਮਰਹਿ”ਉਠਾਯੋ ਜੋ ਨਿਜ ਨਾਬ-॥੪੦॥ ਸੁਨਿ ਪਤਿੱ- 
ਬ੍ਰਤਾ ਬਹੁ ਦੁਖ ਪਾਵਾ ।-ਬਿਨ ਜਾਨੇ ਮੈਂ ਤੋਹਿ ਛੁਵਾਵ।ਹੋਇ ਪ੍ਰਾਤਿ, ਪਤਿ 

_ ਮਮ ਮਰਿ ਜਾਇਯਾਂਤੇ ਨਹਿ ਸੂਰਜ ਨਿਕਸਾਇ॥੪੧॥ਜੋ ਮੇਰੋ ਪਤਿ ਮਰਯੋ _ 
ਜਿਵਾਵੈ। ਮਾਰਤੋਡ“ ਕੌ ਸੋ ਉਦਤਾਵੈ-। ਇਮਿ ਪਤਿੱਬ੍ਰਤਾ ਨੇ ਜਥਿ ਕਹ; 
ਉਦਯੋ ਨ ਰਵਿ ਤਮ ਦਹਿਦਿਸ਼ ਰਹਯੋ ॥ ੪੨॥ ਦਸ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ _ 
ਇੱਸ ਭਾਂਤੀ। ਸਗਰੋ ਜਗਤ ਭਯੋ ਬਿਕੁਲਤੀਅਸਰਬ ਸੁਰਨਿ ਤਥਿ ਕੀਨਿ 
ਉਪਾਦਿ ਤਿਸਿਕੋ ਪਤਿ ਮਿਲਿ ਦਯੋ। ਜਿਵਾਇ॥੪੩॥ ਇਮਿ ਪਤਿਬ੍ਰਤਾ 
ਬਿਥੈ ਬਹੁ ਬਲ ਹੈ । ਧਰੇ ਸ਼ਕਤਿ ਗਮਨੈ ਸਭਿ ਘਲ ਹੈ। ਯਾਂਤੇ ਕਾਬਲ 
ਡੇ ਚਲਿਆਈ।ਇਕ ਤ,ਪੁਨ ਸੇਵ ਕਮਾਈ॥੪੪॥ਸਤਿਗੁਰਧਯਾਨ 
ਧਰਹਿ ਦਿਨ ਰੈਨ/ਭਈ ਸ਼ਕਤੀਗਨ ਐਨ'। ਗ੍ਰਿਹਸਤਿ ਬਿਖੋ ਜੇ 
ਭਗਤਿ ਕਤੇਤੇਗੁਰ ਸੇਵਹਿੰ.ਪ੍ਰਕੁ ਕੋ ਸਿਮਰੈਤੇ॥੪੫॥ਤਿਨ ਸਮਾਨ ਦੂਸਰ 
ਨਹਿ ਹੋਇਸਨਿ ਆ: ਕ੍ਰਿਪਾਲੂ। ਦਾਤਾ ਸ਼ਕਤੀ ਬ੍ਰਿੰਦ ਥਿਸਾਲੂ ॥ ੪੬ ॥ ਪੁਨ ਸੋ ਮਾਈ ਨਿਗੀਟ ਹਕਾਰੀ । 
ਕਰੀ ਨਿਹਾਲ ਸੁ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ ।“ਆਤਮਗਯਾਨ ਦੌਪਤੀ ਪਾਵਹੁ । ਅੰਤ 
ਸਮੈ ਮੁਝ ਸੋਂ ਮਿਲ ਜਾਵਹੁੰ ॥ ੪੭ ॥ ਇਮਿ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤਿਸਿ ਮਾਈ ਕੇਗਾ । 
ਕਰਯੋ ਉਧਾਰ ਪਰਮ ਸੁਖ ਹੇਰਾ । ਸਤਿਗੁਰ ਸਕਲ ਸ਼ਕਤਿ ਕੋ ਦਾਤਾ । 
ਸਿਖ ਸੈਗਤਿ ਸਭਿਹਿਨਿ ਮਨ ਜਾਤਾ ॥੪੮॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਗੂਰਜ ਰ੍ੰਥੇ 
ਪ੍ਰਥਮ ਰਾਸੇ “ਪਤਿੱਬ੍ਰਤਾ ਮਾਈ ਕੋ ਪ੍ਰਸੰਗ! ਬਰਨਨ ਨਾਮ ਪੰਚ ਪੰਚਾਸਤੀ ਅੰਸੂ ॥੫੫॥ 

“ ਤੈ(ਚੜ੍ਹਿਆ)ਹੋਇਆ ਸੀ । ਇਕ ਪਤਿਝ੍ਤ' ਸੀ ਤਿਸਨੇ ਨਾ ਵੇਖਿਆ । “ਹਿਲ ਕਰਕੇ । “ਮਰ 
ਜਾਵੇਗਾ । “ਸੂਰਜ ਨੂੰ । “ਬਿਆਕੁਲ । “ਮਿਲਕੇ ਜਿਵਾ ਦਿੱਤਾ । “ਭਾਵ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤ!ਆਂ 
ਦਾ ਘਰ / "ਲਿਸ਼ਦਾ ਨਾਮ ਸੱਤਜਵਤੀ ਦੱਸੀਢ। ਹੈ । 1ਪ੩=-ਦੇਹੁ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਚੇਜ । `( ੧੫੬੪) ਗਸਿ ੧। ਅੰਜੂ ੫੬, 

੫੬. [ਸਿੰਥਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਜਾਂ ਕਿ ਰਾਮਾਂ ਜੀ ਬੈਠਣਗੇ] । 

ਦੋਹਰਾ॥ ਸ੍ਰੀ ਸੜਿਗੁਰ ਉਪਕਾਰ ਹਿਤ ਤੀਰਬ ਰਚਯੋ ਬਿਸਾਲ। ਕ 

ਟਹਿਲ ਜਿਨਿ ਪ੍ਰੇਮ ਧਰਿ ਸੇ ਸਭਿ ਕਰੇ ਨਿਹਾਲ॥੧॥ਝੌਪਈ॥ਸਤਿਗੁਰ ਪੌਰ 
ਮੁਕਤਿ ਕੋ ਛ੍ਰਾਰਾਂ। ਧਰਿ ਪ੍ਰਤੀਤ ਇਮਿ ਠਾਨਝਿ ਕਾਰਾਂ ॥ ਰਾਖਯੋ ਖੋਲ 

ਮੁਕਤਿਨੈਂਭੈਡਾਗੂਜਜੋ' ਜਯੋਂ ਬਖਸ਼ਤਿ ਹੋੜਿ ਉਦਾਰੂ ॥੨॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਮਰ 
ਕਿ ਦੇਵਤਰੋਵਰ' । ਬਡ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਿਸਤਾਰ ਬਰੋਵਰ।। ਆਲ ਬਾਲ" ਸਤਿ- 
'ੈਗਤਿ ਸੋਗਸ਼ੁਭ ਗੁਨ ਗਨ ਦਲ"ਸੈਕੁਲ' ਸੋਹੈ॥੩॥ਬਿਸ਼ਿਯਨ ਤੇ ਬਿਰਾਗ 

ਜਿਸ ਛਾਯ। ਬ੍ਹਮਗਤਾਨੀ ਦੇਵਨ ਕੌ ਭਾਯਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਗ ਪੰਕਜ 
ਸੇਵ॥ਇਹੀ ਬੀਜ ਉਪਜਨਿ ਸ਼ੁਭ ਭੇਵ॥੪॥ ਭਗਤੀ ਤੁਚਾਂ ਕਰਤਿ ਦ੍ਰਿੜ 

ਰਾਖਾਂ । ਜਹਿੰ ਕਹਿੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀਰਘ ਸਾਖਾ" । ਸੱਤਾਸਤ ਬਿਬੇਕ” ਸ਼ੁਭ ਸੁਮਾ 

ਨਸ'%ਚਾਂਹਤਿ ਰਹਤਿਭਗਤਿ ਗਨ ਸੁ ਮਨਸ"॥੫॥ਜਾਚਕ ਸਿੱਖ੧ਅਨੇਕ 

ਜਿ ਆਵਤਿ । ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਤਤਛਿਨ ਪਾਵਤਿ । ਜਿਨ ਕੇ ਬਡੇ ਭਾਗ 
ਜਗ ਜਾਗੇ । ਸੋ ਗਰ ਸੁਰ ਤਰੁਵਰੁ' ਅਨੁਰਾਰੇ ॥ ੬ ॥ ਕੋਸ਼ ਅਤੋਟ ਦੇਡਿ 

ਨਿਤਿ ਰਹੈਂ । ਦੋਨਹੁ ਹਾਬਨ ਬਾਂਰਤਿ ਅਹੈ' । ਜਗਤਿ ਬਿਦਤਿ ਅਗੇ 

ਮਤਿ ਕੇ ਦਾਤਾ । ਭੁਗਤਿ ਮੁਕਤਿ ਲੋ ਜਿਨਹੂੰ ਪਛਾਤਾ ॥੭ ॥ ਅਧਿਕ 

ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਨ ਦੁਖ ਦਿਖ ਸੱਕਈਂ । ਸੈਸੈ ਨਾਸ਼ੇਂ ਜਿਸ ਦਿਸ਼ ਤੱਕਈਂ । ਕੌਨ 

ਕੌਨ ਗੁਨ ਬਰਨਨ ਕਰੋਂ । ਸੁਜਸ_ਬਿਸਾਲ ਬੁਧਿ ਲਘੁ ਧਰੌਂ"” ॥ ੮ ॥ 

ਬਨਹਿ ਬੈਦਨਾ ਪਦ ਅਰਬਿੰਦਾ । ਬੈਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਚੋਦ ਮਨਿੰਦਾ। ਧਰਿ 
ਪ੍ਰਤੀਤਿ ਜੇ ਕਾਰ ਕਮਾਵੈਂ। ਭੁਗਤਿਰੁਮੁਕਤਿ ਮਜੂਰੀ ਪਾਵੈਂ॥੯॥ ਅਸ ਸਤਿ- 

ਗੁਰ ਜਿਨ ਸੇਵਨੋ ਨਾਂਹਿ। ਜਨਮ ਬਾਦ ਡਿਨ ਕੰ ਜਗ ਮਾਂਹਿਏਕ ਪਲਕ 
ਮੈਂ ਕਰਹਿ ਨਿਹਾਲ।ਕੋਣ ਜਨਮ ਕੋ ਕਾਂਟਹਿੰ ਕਾਲ ॥੧੦॥ ਅਲਪ ਸੇਵ ਤੇ 
ਪਰਮ ਪ੍ਰਸੈਨ । ਕਰਤਿ ਸੁਰਨਿ ਤੇ ਭੀ ਬਡ ਪੈਨ !।-ਹਮ ਤੇ ਹੋਵਹਿ ਸਿਘ 
ਪਸ਼ਚਾਤੀ-।ਤਿਨਕੀਪ੍ਰੀਤਿਅਗਾਊਜਾਤੀ'॥੧੧-ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁਇ ਕੱਲਕਾਨ 
ਮਹਾਂਨ-।ਤਿਨ ਹਿਤ ਬਾਪੀ ਰਚੀ ਸੁਜਾਨ।ਚਹੁੰ ਜੁਗ ਮਹਿੰ ਗੁਰ ਸਮ ਉਪ- 

“ਕਲਪ ਝ੍ਰਿੰਛ । “(ਬ੍ਿਛ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਾਡੂ ਬੜਾ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਪੂਤਾਪ ਹੈ "੍ਰਿਛ ਦਾ ਦੌਰ, ਘੇਰਾ । 
€ਪੱਤੀਆ। “ਸਮੂਹ, ਸਾਰੇ,ਘਣੇ । #ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਰੂਪੀ ਦੇਵਤਿਆੰ ਨੂੰ ਚੋਗ ਲਗਣਾ(ਢਲ)। 

?ਛਿਲ । "ਟਾਹਣੀਆਂ । ੯ਸੱਤ ਅਸੱਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰ । "?ਦਗੇ ਫੁਲ ਹਨ । "ਅਪਨੇ ਮਨ ਵਿਚ 

ਮਾਦੇ ਭਗਤ ਚਾਹੂੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। "ਮੇਰੀ ਮਤ ਥੋੜੀ ਹੈ। "ਵਜਾਣ ਲਈ । _”ਪਾ-ਭਰਡਿ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੫੬੫ ). ਰਾਸਿ ੧। ਅਸੂ ੫੬. 

ਕਾਰੀ।ਸੁਨਯੋ ਨਹੀਂ ਨਹਿ ਕਿਨਹੁੰ ਉਚਾਂਰੀ ॥੧੨॥ ਅਸ ਗੁਰ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿੰ 
ਜੇ ਨਾਂਹੀ । ਤਿਨ ਸਮ ਤੋਟਾ ਨਹਿ ਜਗ ਮਾਂਹੀ । ਕਰਹਿ ਬਾਪਿਕਾ ਟਹਿਲ 
ਬਿਸਾਲਾ ॥ ਧਰਹਿ ਚੌਂ੫ ਚਿਤ ਜੇ ਸਿਖ ਜਾਲਾ ॥੧੩॥ ਬਹਤ ਨਰਨ ਕੀ 
ਹੁਇ ਨਿਤਿ ਭੀਗਦੇਗ ਬਿਖੈ ਅਚਿ ਕੋਜਨ ਨੀਗਪਾਕ ਸਿੱਧ" ਸਿੱਖ ਬਹਤੇ 
ਕਰੈ । ਅੰਨ ਅਨੇਕ ਆਨਿ ਕਰਿ ਧਰੈਂ ॥ ੧੪ ॥ ਪ੍ਰਾਤਿ ਹੇਤ ਨਿਸ ਰਾਘੀਹਿ 
ਨਾਂਹੀ । ਲੇਹਿ ਤਿਤਕ ਜੇਤਿਕ ਨਰ ਖਾਂਹੀ। ਭੋਜਨ ਹੋਹਿ ਹਜ਼ਾਂਰਨ ਕੇਰਾ। 
ਦੇਹਿ ਸਭਿਨਿ ਪਰ ਆਪ ਨ ਹੇਰਾ” ॥ ੧੫॥ ਪ੍ਰਿਥਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੰਕਤਿ 
ਲਾਇ। ਲਵਨ ਬਿਹੀਨ ਓਗਰਾ ਖਾਇ। ਸੈਗਤਿ ਕੋ ਅਹਾਰ ਸਭਿ 
ਭਾਂਤਿ । ਸ੍ਰਾਦ ਸਰਸ" ਹਇ ਪਹਤਿ ਰੁ ਭਾਤਿ” ॥ ੧੬ ॥ ਅਪਰ ਸਲਵਣ 
ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰਾ । ਗੋਧੁਮ ਚੂਨ“ ਪਕਾ ਅਹਾਰਾ। ਸੁੰਦਰ ਮਧੁਰ ਬਨਾਵਹਿ 
ਕਿਤੋ । ਆਇ ਜਾਇ ਨਰ ਖਾਇਸਿ ਜਿਤੋ ॥੧੭॥ ਬਰਤਨ ਲਗਹਿ ਦਿਵਸ 
ਮੱਧਕਾਨ੧ ਨਿਸਾ ਜਾਮ ਲਗ ਲੇ ਕੋ ਆਨਿ”। ਕੋਇ ਨ ਅਫਕਾਵਹਿ ਤਹਿ 
ਸਾਤੇ। ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਹੋਹਿੰ ਨਰ ਲੇ ਸਭਿ ਖਾਤੇ ॥ ੧੮ ॥ ਨਿਤਪ੍ਰਤਿ ਸਤਿਗੁਰ 
ਦੇਗ ਚਲਾਵੈਂ । ਹੋਹਿ ਛੁਧਾਤੁਰ ਸਭਿ ਕੋ ਖਾਵੈ । ਕਾਰ ਕਰਹਿ ਬਾਪੀ ਨਰ 
ਜੇਈ।ਇਕ ਪੰਕਤਿ ਕਰਿ ਅਚਵਹਿਂ ਤੇਈ॥੧੯॥ ਜੁਗ ਤਨਿਯਾ' ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ 
ਕੋ ਹੁਤੀ । ਬਡਿਭਾਗਾ ਭਗਤਨਿ ਸ਼ੁਕ ਮੇਤੀ'। ਇਕ ਕੋ ਪਤਿ ਰਾਮਾ ਤਿਸ 
ਨਾਮ॥ਰਾਮਦਾਸ ਦੂਸਰ ਅਭਿਰਾਮਾਂ ॥੨੦॥ ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਥੈ ਭਾਵਨਾ ਭਾਰੀ। 
ਸੇਵਾ ਕਰਹਿ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰੀ। ਕਾਰ ਬਾਪਿਕਾ ਕੀ ਮਿਲਿ ਦੋਉ। ਕਰਤਿ 
ਆਪ ਕਰਿਵਾਵਤਿ ਸੋਊ ॥੨੧॥ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਸੈੜ ਸੁਵੇਗਕਰਹਿ ਟੋਕਰੇ 
ਇਕ ਥਲ ਹੇਰਿ। ਕਰਿਕੈ ਕਾਰ ਅਪਰ ਹਰਿ ਜਾਇੰ। ਕਹੀ ਆਦਿ ਸਤਿ 
ਕਰਿ''ਇਕ ਬਾਇ॥੨੨॥ਧਰਹਿ ਸੈਭਾਰਿ ਸਕਲ ਪਸ਼ਚਾਤੀ। ਆਨਿ ਦੇਤਿ 
ਜਬਿ ਹੋਵਤਿ ਪ੍ਰਾਤੀ । ਕਾਰੀਗਰ ਨਿਜ ਸਾਧਨ”” ਸਾਰੇ। ਤਿਸੀ ਰੀਤਿ ਤਿਨ 
ਕੋ ਸੈਭਾਰੇ॥੨੩॥ਅਤਿ ਪ੍ਰਤੀਤ ਅਤਿ ਪ੍ਰੀਤ ਧਰੋਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵ 

_ ਕਰੇਤਾ । ਤੈਸੇ ਰਾਮਾ ਦੂਸਰ ਜੋਇ । ਕਾਰ ਬਾਪਿਕਾ”' ਲਾਗਜੋ ਸੋਇ॥੨੪॥ 

੧ਲੈਗਰ ਤਿਆਰ । "ਪਰਗੋਏਆ ਆਪਣ: ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ । ਰਸਦਾਇਕ, ਰਸ ਵਾਲ। ਦਾਨ ਤੇ 
ਚਾਵਲ । “ਕਣਕ ਦ। ਆਟਾ । #ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਤੋਂ । “ਕੋਈ ਆਣ ਕੇ ਲਵੇ । “(ਲੌਗ 
ਵਿਚ) ਜਾਂਦਿਆਂ । ੯ਸਪੁੰਤ੍ਰੀਆੰ । "?ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ; ਭਗਤੀ ਵਾਲੀਆਂ, ਤੇ ਸੂਭ ਬੁਧੀ 
ਢਾਲੀਅ/ । "'(ਸ੍ਰੋ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ) ਇਕ ਥਾਂ ਕਰਕੇ । "ਹਥਿਆਰ । ੯ਬਾਵਲੀ ਦੀ । 



ਸ਼੍ਰ ਗੁਰ ਪੂੜਾਪ ਨੂਰਜ। -_ _ (੧੫੬੬) ਰਾਸਿ ੧। ਅੰਸੂ ੫੬. 

ਕਰਹਿ ਆਪ ਅਰੁ ਕਹਿ ਕਰਿਵਾਵੇ।ਸੇਵਾ ਲਗਜੋ ਨਹੀਂ ਅਲਸਾਵੈ।ਦੋਨਹੁ 

ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਹਿਤਕਰੈਂ।ਅਪਨੇ ਭਗਤਿਜਾਨਿ ਉਰਧਰੈਂ॥੨੫॥ ਤਿਨਦੋਨੋ 
ਕਹੁ ਦੇਖਤਿ ਸਾਰੇ ਕਰਹਿ ਪਰਸਪਰ ਬਾਦ ਉਚਾਰੇ । ਕੌ ਇਕ ਸਿਖ ਇਮਿ 

ਕਹੈ ਬਨਾਇ/#ਰਾਮੇ ਪਰ ਗੁਰ ਹਿਤ ਅਧਿਕਾਇ ॥੨੬ ॥ ਨਿਜ ਗਾਦੀ ਪਰ 

ਦੇਹਿ ਬਿਠਾਈਰਰਾਮਾ ਲੇਹ ਜਗਤ ਗੁਰਿਆਈ। ਨਿਸਦਿਨੁ ਆਇਸੁ ਬਿਖੈ 

ਚਲੰਤ॥ਕਰਤਿ ਸੇਵ ਕੋ ਨਹਿ ਅਲਸੈਤਾ॥੨੭॥ਕੇਚਿਤ" ਕਹੈ' ਸਿੱਖ ਪਿਖ 
ਤੌਗ/ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਵਹਿ ਗੁਰ ਠੌਰ' । ਇਨ ਪਰ ਗੁਰ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਘਨੇਰੀ । 

ਰਿਦੈ ਗਰੀਬੀ ਨਿਤ ਬਹੁਤੇਰੀ ॥ ੨੮॥ ਆਪਾਂ ਕਬਹੁ ਜਨਾਵਹਿੰ ਨਾਂਹੀ । 

ਨਿਸ ਦਿਨਹਿਤ ਅਤਿ ਸੇਵਾ ਮਾਂਹਇਨਿ ਦਿਸ਼ਦਿਖਿਗੁਰ ਉਰ ਹਰਖੰਤੇ। 
ਸੇਵਾ ਕੇ ਬਸਿ ਥਿਰਦ ਧਰੈਤੇ॥੨੯॥ਇਮਿ ਆਪਸਮਹਿਂ ਬਾਦਤਿਰਹਿਹੀ 
ਦੋਨਹੁ ਦਿਸ਼ ਕੇ ਹਿਤ ਕੀ ਕਹਿਹੀਂ । ਤਉ ਬਹੁਤ ਜੇ ਸਿੱਖ ਮਹਾਂਨੇ । 

ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਦ ਰਿਦੇ ਕੋ ਜਾਨੋ॥੩੦॥-ਦੇਖਿ ਗਰੀਬੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸੁਭਾਉਕਰਨ 

ਪ੍ਰਤੀਤਿ, ਧਰਨਿ ਉਰ ਭਾਉ । ਧੀਰਜ, ਖਿਮਾਂ ਆਦਿ ਗੁਣ ਸਾਰੇ । ਜਿਨਿ 
ਤੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸੈਨਤਾ ਧਾਰੇਂ ॥੩੧ ॥ ਸੋ ਲਖਿ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਿ ਆਛੋ-। ਕਹੈਂ 

ਬਹੁਤੁ “ਹਇ ਇਹ ਗੁਰ ਪਾਛੇ । ਅਰ ਪ੍ਰਸੈਨਤਾ ਗੁਰ ਕੀ ਦੇਥੋਂ । ਇਨ 
ਪਰ ਸਦ ਹੀ ਹੋਂਤਿ ਵਿਸ਼ੇਖੇ' ॥ ੩੨॥ ਅਸ ਅਨੁਮਾਨ- ਕਰਤਿ ਸਿਖ 

ਬ੍ਰਿਦਹਿੰ। ਧਾਰਤਿ ਰਿਦੇ ਸੈਦੇਹ ਬਿਲੰਦਹਿ। ਇਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ 

ਸਭਿ ਤੀਰ । ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਤਿ ਭਈ ਸਿਖ ਭੀਰ ॥ ੩੩ ॥ ਹੁਤੇ ਮੁੱਖ੍ਯ 
ਕੋਚਿਤ ਤਿਨ ਮਾਂਹੂ । ਸੋ ਬੋਲੋ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਹੂ । ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਕਰਿ 
ਬਿਨਤੀ ਠਾਨੀ । ਸਰਬਗ ਆਪ ਸਦਾ ਗੁਨਖਾਨੀ॥੩੪॥ ਕਿਹ ਸੋਂ ਨਹੀਂ 
ਸਨੇਹ ਤੁਮਾਰਾ । ਕੇਵਲ ਸੇਵਕ ਬਸਿ ਅਨੁਸਾਰਮਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਤਜਿ ਸੁਤ” 
ਗੁਨਖਾਨੀ । ਦਾਸ ਬਿਠਾਯਹੁ ਅਪਨਿ ਸਥਾਨੀ ॥੩੫॥ ਤਿਮਿ ਸ੍ਰੀ 
ਬਸਿ ਰ੍ਰੋ ਸੇਵਾ । ਤੁਮਹਿ ਬਿਠਾਯਹੁ ਜਗ ਗੁਰਦੇਵਾ॥ਨਿਜ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁੱਤ 
ਨਹਿ ਜਾਨੇਅਜਰ ਜਰਨ ਗੁਨ ਹੀਨ ਪਛਾਨੇ॥੩੬॥ਤਿਮਿ ਸੁਭਾਵ ਰਾਵਰ 
ਕੌ ਜਾਨਯੋ । ਦਾਸਨ ਕੇ ਬਸਿ ਇਹੁ ਪ੍ਰਨ ਠਾਨਯੋ । ਸਾਕ ਆਪ ਕੇ ਦੋਨਹੁ 
ਜੋਈ।ਸੇਵਕ ਭੀ ਬਿਸਾਲ ਹੈ' ਤੇਈ॥੩੭॥ ਦੋਨਹੁ ਸੇਵਾ ਕਰਹਿ ਬਿਸਾਲਾ । 
੧ਕਈ। ₹ਗੂਰੇ ਦੀ ਜਰ! ਭਾਵ ਗੱਦੀ । “ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਦੇ ਹਨ । "ਸ਼੍ਰ ਨਨਕ ਜੀ 
ਨੇ ਸਖੁੱਤ੍ਰ੍ ਤਜਕੇ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੫੬੭) ___ ਰਾਸਿ ੧। ਅੰਸੂ੫੭, 

ਘਾਲਨੰਹੇ ਘਾਲ ਜਾਲ” ਸਭਿ ਕਾਲਾ । ਗੁਰ ਸੈਗਤਿ ਕੀ ਸੇਵਾ ਠਾਨਹਿੰ। 
ਬਾਪੀ ਕਾਰਕਰਤਿ ਹਿਤ ਮਾਨਟਿੰ॥੩੮॥ਸਭਿ ਬਿਧਿ ਸੋਂ ਸਮਾਨ ਹੈਂ ਤੁਮਕੋ। 
ਤਉ ਹੋਤਿ ਸੈਜੈ ਸਭਿ ਹਮ ਕੌ । ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਨ ਸਰਬ ਸਮਾਨ । ਏਕ 
ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਸਭਿ ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਤਾਨ॥੩੯॥ਬਾਦਹਿ ਆਪਸ ਮਹਿੰ ਹਮ ਐਸੇ। 
ਦੋਨੋ ਦੀਖਤਿ ਹੈ ਇਕ ਜੈਸੇਕ੍ਰਿਪਾ ਦਿ੍ਿਸ਼ਟਿ ਤੁਮ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਇਕਸਮ 
ਦੋਨਹੁ ਸੋਂ ਹਿਤ ਧਰੋ॥੪੦॥ਤਉ ਦੇਖੀਯਤਿ ਕਬਿ ਕਬਿ ਐਂਸੇ। ਰਾਮਦਾਸ 

ਪਰ ਹੁਇ ਬਹੁ ਜੈਸੇ । ਸੋ ਭੀ ਸੇਵਾ ਕਰਹਿ ਘਨੋਰੀ। ਨਿਸ ਦਿਨ ਲਗਜੋ 

ਰਜ਼ਤਿ ਬਿਨ ਬੇਰੀ॥੪੧॥ਹੋਵਹਿ ਇਨ ਮਹਿ ਕਵਨ ਬਿਸਾਲ॥ਕੋ ਕਰਿ ਹੈ 
ਨਿਜ ਬੈਸ ਉਜਾਲਾ । ਤਾਰਤੈਮਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਮਝਾਰੇ । ਕਿਮਿ ਜਾਨਹਿ ਸਿਖ 
ਸੇਵਕ ਸਾਰੇ ॥੬੨॥ ਕਹੇ ਆਪ ਕੇ ਲੋਹਿ ਪਛਾਨੁ।ਸਿਖ ਬਾਦਹਿੰ ਹੁਇ ਸੈਸੈ 
ਹਾਨ੍ਕਿਪਾਂ ਕਰਹੁ ਚਾਹਤਿ ਸਭਿ ਪੁਛਾ।ਸੁਨਿ ਰਾਵਰਿ ਤੇ ਬਾਕਨਿ ਸੂਛਾਂ 
॥੪੩॥ਸੁਨਿ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤਬੈ। ਅਰੁ ਮਨ ਕੀ ਜਾਨਤਿ ਭੇ 7 ਬੈ | 

ਉੱਤਰ ਦੇਨਿ ਉਦਿਤਿ ਗਰ ਕਏ।ਜਿਨ ਬਹੁ ਦਾਸਨ ਕੋ ਸੁਖ ਦਏ॥੪੪॥ 
ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾ੫ ਸੁ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਪੂਬਮ ਗਾਸੇ “ਸਿੱਖਯਨ ਸਤਿਗੁਰ ਬੂਬਨ” ਪੂਸ਼ੈਗ ਬਰਨਨ 
ਨਾਮ ਖਸ਼ਟ ਪੰਚਾਸਤੀ ਅੰਸੂ । ੫੬ ॥ 

____ ੫੭, [ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ, ਰਾਮੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਪੀਪਾ 
ਥੋਹਰ॥ ਸੁਨਿ ਸਿੱਖਨ ਕੇ ਬਚਨ ਕੋ ਸੈਸੈ ਸੁਨਜੋ ਬਿਸਾਲ। ਕ੍ਰਿਪਾ ੍ਰਸ਼ਟਿ 
ਡੇ ਦੇਖਿ ਕਰਿ ਬੋਲੇ ਗੁਰੁ ਕ੍ਰਿਪਾਲ॥੧॥ ਚੌਪਈ ॥ “ਜਗ ਕੇ ਬਿਖੋ ਏਕ ਨਰ 
ਲੋਮੀਨੇਮ ਨਿਬਾਹਤਿ ਚਾਹਤਿ ਛੇਮੀ। ਇਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਰ ਨੇਮ ਬਿਹੀਨਾ । 

ਚੈਨਿ ਦਿਵਸ ਏਕੈ ਲਿਵਲੀਨਾ॥੨॥ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਧੈ ਨਿਤਿ ਜਿਨਕੇ।ਵਸੀ 
ਹੋਭਿ ਪੁਰਖੋਤਮ ਤਿਨਕੇ । ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿਮਰਨ ਅਟੁ ਸੇਵਾ । ਵਲ ਕੂਛ 
ਥੋਰੋ ਹਇ ਲਖਿ ਏਵਾ“ ॥੩॥ਇਨ ਦੋਨਹੁ ਮਹਿ ਪਰਖਹੁ ਪ੍ਰੰਮ । ਤਾਰਤੇਮ 

ਜਿਮ ਤਿਮ ਲਹਿੰ ਛੇਮ'ਪ੍ਰਕੁ ਬਸਿ ਹੋਤਿ ਪ੍ਰੇਮ ਲਖਿ ਘਨੋਅੰਗ ਸੈਗ ਰਹਿ 
ਨਿਤ ਹਿਤ ਸਨੋ॥੪॥ ਪਰਖ ਜਾਇੰ ਨ ਜੇ ਤੁਮ ਪਾਸੀ। ਜਿਸਕੇ ਰਿਦੇ ਪ੍ਰੋਮ 
ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ। ਤੋਂ ਹਮ ਪਰਖ ਦੇਹਿੰ ਤੂਮ ਤਾਈ । ਰਾਖਹ ਗੋਪ ਨ ਕਹਹੁ 
੧ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਬਹੁਤੀ ਕਮਾਈ । “ਘਾਟ ਵਾਧ । ਪਵਿੱਟ : ਵਾਕ। “ਮੁਕਤੀ । “ਇਸ ਤਰ੍ਹੀ 

ਜਾਣੋ । ੬ਜਿਵੇ' ਪ੍ਰੇਮ ਵੱਧ ਘਫ ਹੋਊ ਤਿਵੇ' ਸੁਖ ਲੈਣਗੇ । 
#ਇਸ ਤਕ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਣ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰੀ ਜੇਵਾ ਮਿਹਰ ਦਾ ਕਾਰਣ ਨਹਾਂ', ਪ੍ਰੇਮ, 

ਸਿਮਫਨ ਤੇ ਮੇਵ: ਤ੍ਰੇਏ ਰਲ ਨੇ ਸਤਿਗੁਦੂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੀਬਾਂਵਦੇ ਹਨ । 



ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੫੬੮) ਗਸਿ ੧ । ਅੰਸੂ ੫੭. 

॥ਪਮਸਿੱਖਨ ਕੇ ਸੋਦੇਹ ਬਿਨਾਸ਼ਨ । ਨਿਜ ਪਾਛੇ ਥਾਪਨ ਸਿੰਘਾਂ 
ਸਨ” । ਪਰਖਨ ਹਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ । ਜੁਗਲ ਹਕਾਰਨ ਕਰੇ ਹਦੂਰੇ 
॥ ੬॥ ਰਾਮਾ ਰਾਮਦਾਸ ਤਬਿ ਆਏ। ਪਾਸ ਬਾਪਿਕਾ ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਏ । 
ਲਏ ਲਸ਼ਟਕਾ ਹਾਥ ਮਝਾਰੀ। ਬ੍ਰੱਧ ਅਵਸਥਾ ਤਨ ਮਹਿ ਭਾਰੀ॥੭॥ ਖਰੇ 
ਹੋਇ ਅਵਲੋਕਜੋ ਬਾਂਨ । ਰਾਮੇ ਸੋਂ ਤਬਿ ਕੀਨ ਬਖਾਨ । “ਇਹਾਂ ਹਮਾਰੇ 
ਬੈਠਨਿ ਕਾਰਨਿਰਰੁਚਿਰ ਬੋਦਕਾਕਰੋਲਸੁਧਾਰਨਿ॥੮॥ਇਮਿ ਕਹਿ ਸਤਿ- 
ਗੁਰ ਕਰੀ ਲਕੀਗਇਸ ਬਿਧਿ ਚਿਨਵਾਵਹੁ ਬਲ ਬੀਰ”! ਬਹੁਰੋ ਦਿਸ਼ਾ 
ਦੂਸਰੀ ਗਏ ।ਤਹਿੰ ਸਥਾਨ ਪਿਖਿ ਠਾਂਢੇ ਭਏ ॥੯॥ ਰਾਮਦਾਸ ਕੀ ਦਿਸ਼ਾ 
ਨਿਹਾਰ।ਕਰਨ ਕਾਰ ਕੋ ਗੁਰੂ ਉਚਾਰ।ਇਸ ਦਿਸ਼ ਬੈਠਨ ਹੇਤ ਹਮਾਰੇ। 
ਬੜੀ ਬਨਾਵਹੁ ਰੁਚਿਰ ਪ੍ਰਕਾਰੇ॥੧੦॥ਕਰਿ ਲਕੀਰਕੋ ਤਿਸਹਿ ਬਤਾਯਗ 
ਇਸ ਬਿਧਿ ਕਹਿ ਕਰਿ ਤੁਮ ਚਿਨਵਾਯਹੁ। ਇਸ ਪਰ ਬੈਠਹਿੰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ 
ਕਾਲ|।ਤਿਸ ਪਰ ਸੈਧਯਾਂਹੁਇਸਖ ਨਾਲ॥੧੧॥ਇਮਿਬਤਾਇ ਸ਼੍ਰੀਸਤਿ- 
ਗੁਰ ਗਏ।ਤਿਸ ਥਲ ਦੋਨਹੁ ਥਿਰਤਾ ਲਏਪ੍ਰਿਥਕ ਪ੍ਰਿਥਕ ਬਣਨ 
ਕੋਰਾ। ਲਗੇ ਕਰਾਵਨਿ ਕੋ ਤਿਸ ਬੇਰਾ॥ ੧੨॥ ਦਿਨ ਸਗਰੇ ਮਹਿੰ ਕਾਰ 
ਕਰਾਂਏ।ਸੈਧਕਾ ਭਈ ਗੁਰੂ ਤਬਿ ਆਏ।ਕਰੀ ਜੁ ਰਾਮੇ ਪੂਰਬ ਹੇਰੀਪਰਖਨ 
ਹਿਤ ਬੋਲੇ ਤਿਸ ਬੇਰੀ॥੧੩॥(ਇਹ ਤੋ ਨੀਕੀ ਨਹੀ ਬਨਾਈ, ਬੈਠਨ ਹੇਤ 
ਨ ਹਮ ਕਹੁ ਭਾਈ। ਕਰਜੋ ਖੇਦ ਸਭਿ ਨਿਸ਼ਵਲ ਗਯੋ। ਟੇਢੀ ਕੌਧ ਉਸਾਂ- 
ਰਤਿ ਭਯੋ॥੧੪॥ਢਾਹਿਦੇਹੁ ਨਹਿ ਦੇਰਿ ਕਰੀਜਗਿਹਮਰੋਕਹਜੋ ਨੀਕਸੁਲਿ 
ਲੀਜਹਿ। ਇਤਿ ਦਿਸ਼ ਸੂਧੀ ਭੀਤ ਚਿਨਾਵਹੁ । ਬਹੁਰ ਬੇਦਕਾਂ ਭਲੋ 
ਬਨਾਵਹ? ॥ ੧੫॥ ਸੁਨਿ ਰਾਮੇ ਮਨ ਭੋਗ ਬਨਜੋ ਹੈ । ਨਿਜ ਮਤ ਆਛੀ 
ਜਾਨਿ ਭਨਜੋ ਹੈ/ਜਿਮ ਤੁਮ ਕਹਜੋ ਤਥਾ ਬਨਵਾਈ।ਕੋਂ ਕਾਰਨ ਭਾ ਰਿਦੈ 
ਨ ਭਾਈ ॥ ੧੬॥ ਸੁੰਦਰ ਬਨੀ ਬੈਠਿਬੇ ਲਾਯਕ । ਸਮੁਖ ਖਰੇ ਦਰਸਹਿ 

`_ਜਹਿੰ ਪਾਇਕ! । ਮੇਰੋ ਦੋਸ਼ ਨ ਯਾ ਮਹਿ ਕੋਈ । ਆਪ ਕਹੀ ਜਿਮਿ ਤਥਾਂ 
ਸੁ ਹੋਈ ॥ ੧੭॥ ਕੀਨਿ ਜਤਨ ਮੈਂ ਭਲੋ ਸੁਧਾਰੀ । ਜਿਮਿ ਰਾਵਰ ਨੇ 
“ਗੁਪਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਗੀ, ਕਦੇ ਕਹਿ ਦਿਆੰਗੇ (ਦੇਖੋ ਇਸੇ ਅੰਸੂ ਦ ਅੰਗ ੫੦ ਤੋ ੫੩ ਜਿੱਝੇ 
ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਜਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ)। ( %) ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੀ ਚੁਪ ਰਖੋ (ਇਨ! ਵਿਚੋਂ) ਕਿਸੇ ਨੂੰ 
ਕ੮ ਨਹੀਂ। “ਫਿਕਾਉਣ ਲਈ ੩੪੫੩ ਤੇ । ₹ਬੜੀ । $ਬੇਨਣ ਦਾ ਬਾਂ।“ਤਿਸ (ਗਾਵ ਭਾਈ ਰਾਂਮੇ 
ਵਾਲੀ ਥੜ੍ੀ) ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ । ੬ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆਂ । “ਜਿਥੇ(ਬੇਠਿਆਂ) ਸਨਮੁਖ ਖੜੋਕੇ ਦਰਸ਼ਨ 
%ਰਨਗੇ ਸਿੱਖ । #੫੧੩=ਰਚੋ । 1ਪ੩ਪ੍ਰਾਡੀਕਾਰ। 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੫੬੯) ਗਸ਼ਿ ੧। ਅੰ ੫੭੭ 
ਰੀਤਿ ਉਚਾਰੀ” । ਇਮਿ ਰਾਮਾ ਕਹਿ ਰਹਕੋ ਘਨੇਰਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਵਹਿਵਾਈ 
ਤਿਸ ਬੇਰਾ ॥ ੧੮ ॥ ਨਿਜ ਕਰ ਛਰੀ' ਲਕੀਰ ਨਿਕਾਰੀ । ਕਹਕੋ“ਕਰਹੁ 
ਇਸ ਰੀਤਿ ਸੁਧਾਗੇ”। ਤਹਿੰ ਤੇ ਚਲਿ ਦਸਰ ਦਿਸ਼ ਗਏ। ਰਾਮਦਾਸ ਢਿਗ 
ਠਾਂਢੇ ਭਏ॥ ੧੯॥ ਪਦ ਅਰਬਿੰਦ ਬੈਦਨਾ ਕਰਿਕੈ ।ਖਰੋ ਰਹਯੋ ਨਿਜ 
ਗ੍ਰੀਵ ਨਿਹੁਰਿਕੈ” । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਪਿਖਿ ਕਹਜੋ“ਹਮਰੋਂ ਆਸ਼ਯ ਤੈਂ 
ਨਹਿ ਲਹਨੋ॥੨੦॥ਜਥਾ ਬਤਾਈ ਤਬਾ ਨ ਕਰੀ । ਬੱਕ੍ਰਕੀਤ”ਰਦਿ ਕੀਨਸ 
ਬਰੀ।ਭਈ ਨ ਬੈਠਨਿ ਉਚਿਤ ਹਮਾਰੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੇ ਕਰਹੁ ਬਿਦਾਰੇ? 
॥੨੧॥ਗੁਰ ਤੇ ਸੁਨਿ ਸ਼ੈਕਤਿ ਮਨ ਹ੍ਰੈਕੈਂ। ਤਾਤਕਾਲ ਨਿਜ ਹਾਥ ਗਿਰੈਕੌਂ 
ਨੰਮ੍ਰਿ ਹੋਇ ਬੁੜੀ ਬਿਧਿ ਵੇਰੀ । ਬਖਸ਼ਹੁ ਅਬੈ ਅਵੱਗਤਾ ਮਤੀ ॥੨੨॥ ਮੈਂ 
ਮਤਿ ਹੀਨ ਸਕਜੋ ਨਹਿ ਜਾਨਿ । ਬਹੁਰ ਬਤਾਵਹ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਾਨ? । ਤਬਿ 
ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕੀਨਿ ਲਕੀਰ । ਅਪਰ ਬਤਾਈ ਸਭਿ ਤਤਬੀਰ ॥ ੨੩ ॥ 
“ਕਰਹੁ ਚਿਨਾਵਨ ਦੋਨਹੁ ਫੇਰੇ । ਇਮਿ ਕਹਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਗਮਨੇ ਡੇਰੇ । 
ਨਿਸਾਂ ਬਿਤੇ ਉਠਿ ਕਰਿ ਭੁਨਿਸਾਰ । ਲਗੇ ਕਰਾਵਨ ਦੋਨਹੁ ਕਾਰ॥ ੨੪॥ 
ਜਿਮਿ ਕੀਨਹ ਸਤਿਗੁਰ ਫੁਰਮਾਂਵਨਿ,ਤਿਮਿ ਸੁਚੇਤ ਹਰੈ ਲਾਗਿ ਬਨਾਵਨਿ। 
ਭਲੀ ਰੀਤਿ ਸੋਂ ਜੁਗਲ ਸੁਧਾਰੀ । ਪੰਕ ਈਟਕਾ ਸੁੰਦਰ ਸਾਰੀ॥ ੨੫ ॥ 
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਜਾਨਜੋ ਸਾਯੈਕਾਲ” । ਚਲੋ ਬਾਵਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਕ੍ਰਿਪਾਲ । ਪ੍ਰਿਥਮ 
ਜਹਾਂ ਰਾਮੇ ਨੇ ਕਰੀ । ਅਨਿ ਬਿਲੋਕਨ ਕੀਨਸਿ ਥਰੀ ॥ ੨੬ ॥ ਕਹੜੋ 
ਤਾਂਹਿ “ਇਹ ਕਰੀ ਨ ਆਛੀ। ਤਥਾ ਬਨੀ ਨ ਜਥਾ ਹਮ ਬਾਂਛੀ"। 
ਕਰਹੁ ਬਿਦਾਰਨ ਵੇਰ ਬਨਾਵਹੁ । ਬਿਨ ਮਤਿ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਬਾਦ ਕਰਾਵਹੁ 
॥ ੨੭॥ ਸੁਨਿ ਰਾਂਮੇ ਨਿਜ ਰਿਦੇ ਬਿਚਾਰਾ ।-ਮੈਂ' ਨੀਕੇ ਥਲ 'ਥਰੀ 
ਸੁਧਾਰਾ-। ਕਹਨਿ ਲਗਜੋ “ਮੈ ਤਥਾ” ਬਨਾਈ। ਜਿਸ ਬਿਧਿ ਤੁਮਨੇ 
ਦੀਨਿ ਬਤਾਈ ॥ ੨੮॥ ਬਨੀ ਰੁਚਿਰ ਬੈਠਿਬਿ ਕੇ ਜੋਗ। ਦੇਖਤਿ 
ਕਰਹਿ ਸਰਸੰਹਨ ਲੌਗ । ਮੈਂ ਕੈਸੇ ਕਰਿ ਦੇਹੁੰ ਢਹਾਈ । ਇਸ ਤੇ ਆਛੀ 
ਕਯਾ ਬਨਿ ਜਾਈ”॥ ੨੯॥ ਤਬਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨੋ ਦਈ ਢਹਾਇ। ਕਰੀ 
ਕਾਰ ਪੁਨ ਭਲੇ ਬਤਾਇ । “ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਜਹਿ ਸ਼ੁਭ ਥਰੀ। ਸੁਰਤ ` 
“ਨੱਥ ਦੀ ਸੇਟੀ (ਨਾਲ) । "ਗਿੱਚੀ / `) ਲਿਹੁੜਾਇਕੇ । ਟੇਢੀ ਕੰਧ । “ਢਾਹ ਦਿਓ । “ਮਨ 
ਵਿਚ ਭੇ ਧਾਰਕੇ#ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ਼ /” __3)ਸੈਂਧਿਆ ਵੇਲੇ। "ਜੈਸੀ ਅਸਾਂ ਚਾਹੀ ਸੀ। ਦਮਿਹਨਤ 
ਬਿਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹੈ। ੧5” 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । _ (੧੫੭੦) ____ ਰਾਜਿ ੧।ਅੰਹੂ ੫੭. 

ਸੈਭਾਰਹੁ ਉਰ ਮਤਿ ਧਰੀ”? ॥ ੩੦ ॥ ਰਾਮਦਾਸ ਕੀ ਦਿਸ਼ ਚਲ ਗਏ । 

ਹੇਰਿ ਥਰੀ ਕੋ ਉਚਰਤਿ ਭਏ । “ਇਹ ਤੈ' ਨੀਕੀ ਨਹੀਂ ਬਨਾਈ। ਬੈਠਿਬਿ 

ਕਾਰਨ”ਹਮਹੁ ਨ ਭਾਈ ॥੩੧॥ ਕਰਹੁ ਬਿਦਾਰਨ ਰਾਖਹੁ ਠਾਂਹਿ। ਕਹਯੋ 

ਨ ਲਖਜੋ' ਤੁਮਹੁੰ ਮਨ ਮਾਂਹਿ”। ਸੁਨਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਬਾਕਨ ਸ੍ਰੇਨ । ਵਾਹਨ 

ਕਰੀ ਧਰੇ ਮੁਖ ਮੌਨ ॥ ੩੨ ॥ ਉਰ ਭੈ ਧਰਿਕੈ ਬੋਲਯੋ ਫੇਰ। “ਤੁਮਰੀ ਮਤੀ 
ਅਗਾਧਿ ਬਡੇਰ । ਹਮ ਮਤਿਮੰਦ ਸਕਹਿੰ ਨਹਿੰ ਜਾਨਿ । ਤਊ ਕ੍ਰਿਪਾਂ ਤੁਮ 
ਕਰਹੁ ਮਹਾਂਨ ॥੩੩॥ ਬਿਸਰਿ ਜਾਤਿ ਹਮਰੀ ਮਤਿ ਥੋਰੀ । ਬਖਸ਼ਹ ਖ਼ਤਾ 

ਆਪ ਅਬਿ ਸੋਰੀ । ਜਿਮ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਦੇਹੁ ਬਤਾਇ । ਹਿਤ ਰਾਵਰ ਕੇ 

ਅਬਹਿ ਬਨਾਇ[%੩੪॥ ਸੁਨਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਰੀ ਲਕੀਰ। “ਇਸ ਬਿਧਿ 

ਕਰਹੁ ਬਰੀ ਧਰਿ ਧੀਰ?। ਇਮਿ ਦੋਨਹੁ ਕਉ ਫੇਰ 'ਬਤਾਇ। ਮੰਦ ਮੰਦ 

ਗਮਨੇ ਨਿਜ ਥਾਇ ॥੩੫॥ ਭਈ ਪ੍ਰਭਾਤਿ ਆਇ ਪੁਨ ਦੋਊ । ਲਗੇ ਬਨਾ- 

ਵਨ ਬਲ ਪਿਖਿ ਸੋਊਨੀਕੀ ਰੀਤਿ ਸੁਧਾਰਨਿ ਕਰੈਪੰਕ ਈਟਕਾ ਪੰਕਤਿ 
ਜਰੇਂ॥੩੬॥ ਦਿਨ ਸਗਰੇ ਮਹਿੰ ਲਈ ਬਨਾਇ । ਦੋਨਹੁੰ ਦਿਸ਼ ਬੁਧਿ ਕਰਿ 

ਅਧਿਕਾਇ । ਪੁਨ ਆਏ ਗੁਰ ਤੀਸਰ ਬਾਰੀ ।ਲਖਿ ਨ ਸਕਹਿ ਕੋ ਮਹਿਮਾ 

ਭਾਰੀ॥੩੭॥ਉਰ ਰੀਭੀਰ ਧੀਰ ਕੇ ਧਰਿਤਾਂ । ਸਭਿਹਿਨਿ ਤੇ ਉੱਤਮ ਜਿਨਿ 

ਚਰਿਤਾ। ਪ੍ਰਥਮੈ ਰਾਮੇ ਕੀ ਦਿਸ਼ ਆਏ । ਖਰੇ ਬਰੀ ਦਿਸ਼ ਦ੍੍ਸ਼ਟਿ ਲਗਾਏ 
॥੩੮॥ਕਹਜੋ ਬਾਕ€ਭੋ ਰਾਮੇ!ਤੋਹਿਕਰਜੋ ਨਹੀਂ ਜਿਮਿ ਭਾਖਯੋ ਮੋਹਿ। ਨਹਿ 

ਪਸੇਦ ਇਹੁ ਆਇ ਹਮਾਰੇ । ਜਿਮਿ ਚਾਂਹਤਿ ਤਿਮਿ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰੇ॥ ੩੯॥ 

ਬਹੁਤ ਬਾਰ ਸਮੜਾਵਨਿ ਕਰਜੋ। ਬਰੀ ਕਾਜ ਕਰਿਬੋ ਨਹਿੰ ਸਰਯੋ”। ਸੁਨਿ 

ਰਾਮਾ ਚਿਤਵਤਿ ਚਿਤ ਮਾਂਹੀ ਇਹ ਕਾਰਨ ਕਯਾ ਲਖੀਯਤਿ ਨਾਂਹੀ=॥ 

੪੦॥ਕਰਭਿ ਬਿਚਾਰ ਸੁ ਨਿਸ਼ਚੈਠਾਨ।-ਇਨਕੋ ਬਹੁ ਸਰੀਰਬਿਰਧਾਨਾਂ'1 
ਗਈ ਆਰਬਲ ਬੀਤ ਬਡੇਰੀ। ਕਹਯੋ ਨ ਯਾਦ ਰਖਹਿੰ ਇਸ ਬੇਰੀ- 

॥ ੪੧॥ ਇਮਿ ਠਟਿ ਮਨ ਮਹਿੰ ਕੀਨ ਬਖਾਨ। “ਜਿਮਿ ਤੁਮਨੇ ਮੁਹਿ ਕਹੁ 

ਵੁਰਮਾਨ। ਕਰੀ ਤਥਾ ਮੈਂ ਬੁਧਿ ਬਲ ਲਾਇ। ਕਹ ਕਰਿ ਆਛੇ ਸੁਧਿ 

ਬਨਠਿਵਾਇ ॥੪੨॥ ਆਪ ਕਹਹੁ ਜਿਮਿ ਬਿਸਰੈ ਫੇਰ।ਇਸ ਮਹਿੰ ਦੋਸ਼ ਅਹੈ 

ਭਵ, ਅਕਲਮੰਦੀ ਨਾਲ । “ਬੈਠਣ ਲਈ । “ਜਾਣਿਆਂ ਨਹੀਂ' । “ਇੱਟਾਂ ਗਾਂਰੇ ਨਾਲ ਮੇਲਕੇ 
ਜਤੀਮੰ (ਭਾਵ ਕੈਧ ਬਣਾਈ) । “ਬੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਓਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ । “ਆਪ ਜਿਵੇ 

ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਫੇਰ (ਆਪਨੂੰ) ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। _“#੫੨-ਬਤਾਈ । _1ਪਾ:-ਬਨਾਂਈ । 



ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਦੂਰਜ । ( ੧੫੭੧) ਗਸਿ ੧। ਅੰਸੂ ੫੮. 
ਕਯਾ ਮੇਰ।ਇਮਿ ਸੁਨਿ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਸ਼ਨ ਠਾਨੀ। ਅਤਿ ਰੀਭੀਰ ਧੀਰ ਗੁਨ 
ਖਾਨ॥੪੩॥ਪੁਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਵਿਗ ਗਏ।ਹੇਰਿ ਥਰੀ ਕਹੁ ਬੋਲਤਿ ਭਏ। 
“ਇਹੁ ਤੈਂ ਨੀਕੀ ਨਹੀਂ ਬਨਾਈ।ਕਈ ਬਾਰ ਬਹੁਮਤਿ ਨਹਿ ਆਈ॥੪੪॥ 
ਜਿਮਿ ਕਹਿ ਗਏ ਬਨੀ ਤਿਮਿ ਨਾਂਹੀ । ਸ਼੍ਰੱਮ ਬਾਦ ਕੀਨਸਿ ਇਸਿ ਮਾਂਹੀ। 
ਸੁਨਿ ਗੁਰ ਬਾਕ ਮੰਦ ਨਿਜ ਜਾਨਜੋ । ਭਯੋ ਨੰਮ੍ਰ ਪਾਇਨ ਲਪਣਾਨਕੋ ॥ 
੪੫॥/ਹੈਂ ਅਜਾਨ ਨਿਤ ਭੂਲਨ ਹਾਰੋ । ਤੁਮ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਨਿਜ ਬਿਰਦ ਸੈਭਾਰੋ। 
ਬਾਰਬਾਰ ਬਖਸ਼ਤਿ ਹੋ ਮੋਹੀ । ਅਪਰਾਧੀ ਅਰ ਮੂਰਖ ਕੌ ਹੀ" ॥ ੪੬ ॥ 
ਜੇਤਿਕ ਸੁਮਤਿ ਦੇਤਿ ਸੋ ਜਾਨਵ। ਬਿਨਾ ਵਿਯੇ ਕ੍ਯਾਂ ਬਪੁਰਾ ਮਾਨਵ । 
ਰਾਵਰ ਕਰੁਨਾ ਕਰਹੁ ਬਤਾਵਉ।ਨੀਕੀ ਰੀਤਿ ਭ!'ਖ ਸਮੜਾਵਉ॥੬੭॥ਮੈਂ' 
ਮਤਿ ਮੰਦ ਅਭਾਗ ਬਿਚਾਰਾਂ । ਜਾਨਿ ਸਕਯੋ ਨਹਿੰ ਕਹਜੋ ਤੁਮਾਂਰਾ। ਇਮਿ 
ਕਹਿ ਗੌਰ ਮਹਿ ਅੰਚਰ ਡਾਰਾ।ਛਿਮਹੁ ਪ੍ਰਭੂ ਅਪਰਾਧ ਹਮਾਰਾ॥੪੮॥ਸਖ 
ਸਮੀਪ ਸਭਿ ਹੀ ਸੁਨਿ ਕਰਿਕੋ । ਹਰਖੇ' ਸਿੱਖੀ ਰੀਤਿ ਬਿਚਰਿਕੈ। ਪਰਮ 
ਪ੍ਰਸਨ ਭਏ ਗੁਰ ਪੂਰੇ । ਗੁਰਤਾ ਉਚਿਤ ਲਖੇ ਗੁਨ ਰੂਰੇ ॥ ੪੯ ॥ ਸਭਿਨਿ 
ਸੁਨਾਵਤਿ ਬਾਕ ਅਲਾਵਹਿ । “ਇਸਕੀ ਸੇਵ ਮੋ ਮਨ ਭਾਵਹਿ । ਆਪਾਂ 
ਕਬਹੁ ਨ ਕਰਹਿ ਜਨਾਵਨਿ । ਨਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਮਹਿ ਪਾਵਨਿ”॥ 
੫੦॥ ਸੁਨਿ ਸਭਿ ਸਿੱਖਯਨ ਸੈਸੈ ਖੋਵਾ। ਗੁਰਤਾ ਉਚਿਤ ਭਲੋ ਇਹ ਜੋਵਾ। 
ਬਾਕਨ ਤੇ ਪਛਾਨ ਕਰਿ ਲੀਨੇ । ਆਪਾ ਜੁਤਿ ਅਰੁ ਆਪਾਂ ਹੀਨੋ”॥੫੧॥ _ 
ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਜ ਸਥਾਨ ਕਹੁ ਆਏ । ਸਿੱਖ ਸੈਗ ਜੇ ਤਿਨਹਾੰਂ ਸੁਨਾਏ । 
“ਰਾਮਦਾਸ ਹੈ ਪੁਰਖ ਮਹਾਂਨੋ।ਇਸਕੇਸੈਗ ਤਰਹਿੰਨਰ ਜਾਨੋ॥੫੨॥ਬ੍ਰਿੰਦਨ 
ਕੌ ਕਰਤਾ ਕੱਲਕਾਨ।ਬਸੀ ਕਰਜੋ ਮੁਬ ਸੇਵਾ ਠਾਨਿ(ਇਸ ਤੇ ਨਹਿ ਅਦੇਯ 
ਕਛ ਮੋਰੇਸਕਿਹਿਨਿ ਤੇ ਪਦ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਗੌਰੇ“॥੫੩॥ ਇਤਿ ਸ਼ਰਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ 
ਗ੍ਿੰਥੇ ਪ੍ਰਿਥਮ ਗਾਂਸੇ “ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਖਣ? ਪੂਸੈਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਸੁਪਤਪੰਚਾਸਤੀ ਅੰਸੂ॥ ੫੭ ॥ 

੫੮. [ਬਾਵਲੀ ਮਹਤਮ । ਸੈਤ ਸਧਾਰਣ । ਰੀਗਾ ਸ੍ਰੋਤ ਬਾਉਲੀ ਵਿਚ । ਇਕ ਜੋਗੀ] 
ਦੋਹਗਾ ॥ ਕੁਗਤਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖੁਲਿ ਰਹਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਦਰਬਾਰ। ਚਾਰ ਪਦਾ- 
ਰਥ ਸੈਗਤਿਹਿੰ' ਦੇਤਿ ਲਗਤਿ ਨਹਿ ਬਾਰ ॥੧॥ ਚੌਪਈ ॥ ਤੀਰਥ ਪਰਮ 
ਰਚਜੋ ਬਡ ਪੁੰਨਯ । ਸੇਵਤਿ ਭਏ ਪੁਰਖ ਸੋ ਖੈਨਯ । ਮਹਾਂ ਮਹਾਤਮ ਹੈ ਜਿਸ 
੨ ਰੰ ਬੀ । (ਅ) ਕੋਹੀ=ਪਹਾੜੀਆ,ਭਾਵ ਅਨਜਾਨ ਨੂੰ(ਏ)ਜੋਧੀ । ”ਪੂਮੈਨ ਹੋਏ । “ਵਿਚ (ਮਨ) 
ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ । ₹ਹੈਕਾਰ ਸਹਿਤ (ਰਾਮਾ ਜੀ) ਤੇ ਹੈਕਾਰ ਬਿਨਾ (ਸੀ ਰਮਦਾਸ ਜੀ) । “ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ। 
#ਭਾਵ, ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਤੀ ਹਨ।(ਅ)ਮੈਗਤਾਂ ਨੂੰ । _“ਪਾ੩=ਜੇ ਕੁਛ । ਜੇ ਸਭ। 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੫੭੨) . ਰਾਸਿ ੧। ਅੰਸੂ ੫੯, 

ਕੋਰ।ਜਿਸ ਮੱਜੈ ਵਲ ਲਹੈ ਘਨੇਰਾ ॥੨॥ ਸੁੰਦਰ ਸੀਤਲ ਨਿਰਮਲ ਖਰੋ । 
ਅਤਿ ਗੈਭੀਰ ਨੀਰ ਜਿਹ ਭਰੋ । ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ ਮਹਿੰ ਝਰਨਾ ਬਹਜੋ । ਸੁਰ- 
ਸਰਿ ਕੋ ਪ੍ਰਵਾਹ" ਤਹਿ ਲਹਜੋ ॥੩॥ ਰਚੀ ਚੁਰਾਸੀ ਜਿਹ ਸੌਪਾਨ” । ਗਿਨਿ 
ਜਬਿ ਦੇਖੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਾਨ । ਮੁਖ ਤੇ ਬਾਕ ਕਹਜੋ ਤਿਸਿ ਕਾਲ।“ਜੋ ਸਿਖ 
ਦਰਸਹਿ ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਸਾਲ॥੪॥ਬਾਰਿ ਚੁਰਾਸੀਕਰਹਿ ਸ਼ਨਾਨਨਇਤਨੌਜਪੁਜੀ 
ਪਾਠ ਬਖਾਨਿ । ਸਤਿਗੁਰ ਮੂਰਤਿ ਕਰਿਕੇ ਧਕਾਨ । ਮਿਟਹਿ ਚੁਰਾਸੀ 
ਆਵਨਿ ਜਾਨਿ” ॥੫॥ ਜਜੋ' ਕਯੋਂ ਪਾਇ ਭਗਤਿ ਗੁਰ ਕੇਰੀ। ਮਿਟਹਿ ਜੂਨ 
ਤਿਹ ਕ੍ਰਮਨ ਕੁਵੇਰੀ" । ਅਪਰ ਮਨੋਰਥ ਧਰਿ ਕਰਿ ਨ੍ਹਾਵੈ । ਸ਼ਰਧਾ ਧਰੈ 
ਤੁਰਤ ਸੋ ਪਾਵੈ ॥੬॥ ਅਨਿਕ ਅਘਨ ਕੀ ਨਾਸ਼ਨਿ ਹਾਰੀ । ਕਈ ਬਾਪਿਕਾ 

. ਨਿਰਮਲ ਬਾਰੀ#। ਗੁਰ ਸਿੱਖਕਨ ਹਰਖਾਵਨ ਵਾਰੀ” । ਜਲ ਪੀਏ ਨਿਰ- 
ਮਲ ਉਰਕਾਰੀ'॥੭॥ਕਰਹਿੰ ਸ਼ਨਾਨ ਦਾਨ ਜੋ ਦੇਵੈਂ। ਗੁਰਬਾਨੀ ਪਢਿ ਕਰਿ 
ਸੁਖ ਲੇਵੈਂ । ਤਿਨਕੋ ਫਲ ਹੋਵੇ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ । ਕਰਹਿ ਬਿਨਾਸ਼ਨ ਜਮ ਕੀ 
ਫਾਸੀ?” ॥ ੮ ॥ ਇਸ ਬਿਧਿ ਅਧਿਕ ਮਹਾਤਮ ਤਾਂਹਿ । ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ 
ਮੁਖ ਪ੍ਰਾਹਿ । ਕਰਹਿ ਆਪ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸੁ ਨੀਰ। ਹੋਇ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਯਨ ਕੀ 
ਭੀਰ॥੯॥ਕਰਹਿੰ ਝੋਂ੫ ਸੋ ਮੱਜਨ ਸਾਰੇ । ਬਹੁਰ ਸਰਾਹਹਿੰ ਸੁਜਸ ਪਸਾਰੇ। 
€ਧੈਨਯਗੁਰੂ ਕੀਨਸਿ ਉਪਕਾਰ॥ਸ਼ਰਨਪਰਹਿ ਤਾਰਜੋ ਗਨ ਭਾਰਾ॥੧੦॥ 

ਇਕ ਲੁਹਾਰ ਤਹਿ ਕਾਰ ਕਰਤਿ ਹੈ।ਕਾਠਨਿ ਕੀ ਪੌਰੀ ਸੁ ਘਰਤਿ ਹੈ । 
ਅਪਰ ਕਾਜ ਜੋ ਹੋਹਿ ਸੁ ਕਰਿਹੰ।ਕਾਸ਼ਟ ਲੋਹਾ ਨਿਜ ਕਰ ਘਰਿਹੀ॥੧੧॥ 

ਜਲ ਕੇ ਨਿਕਟ ਸਪਤ ਸੌਪਾਨ'?। ਲਾਇ ਕਾਠ ਤਿਨ ਰਚੀ ਮਹਾਨ । 
ਜਿਸਤੇ ਜਲ ਸੁਖੇਨ ਹੀ ਲੋਯ । ਨ੍ਹਾਨ ਪਾਨ ਜੋ ਚਹੈ ਕਟੇਯ॥੧੨॥ਤਿਸਕੀ 
ਕ੍ਿੱਤਿ ਹੇਰਿ ਗੁਰ ਪੂਰੇ । ਸੁਪ੍ਰਸੈਨ ਬੁਲਵਾਇ ਹਦੂਰੇ । ਸੁਨਿ ਆਇਸੁ ਕੋ _ 
ਤਤਫਿਨ ਆਵ।ਬਡਭਾਗੀ ਚਰਨਨ ਸਿਰ ਲਾਵਾ॥੧੩॥ ਤਿਸਕੇ ਮਸਤਕ 
ਧਰਿ ਕਰਿ ਹਾਥ । ਮੰਤ੍ਰ ਸੁ ਸੱਤਿਨ'ਮ ਦਿਯ ਨਾਥ ।“ਸੈਤ ਸਧਾਰਨ” ਨਾਮ 
ਧਰੜੋ ਤਿਹਪ੍ਰਾਪਤਿ ਰਿਦੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਹਜੋ ਜਿਹ" ॥੧੪॥੪ਸੇਵ ਪਰੀ ਸਭਿ 

_"'ਰੀਗਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ । “ਪੇੜ]ਆਂ । ₹ਚੁਰਾਸੀ ਵੇਰ । “ਚੁਰਾਸੀ (ਲਖ ਜੂਨ ਵਿਚ) ਜਨਮ ਮਰਨ । 
“ਖੇਟੈ ਫੇਰ ਫਿਰਨ! ਜੂਨਾਂ(ਵਿਚ)ਉਸਦਾ । $ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਵਾਲੀ । “ਪੂਰਸੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ । 
ਦਰਿਦਾ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ । “ਜੋ ਸ਼ਰਨੀ ਪਿਆ ( ਤਿਸ) ਭਾਰੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆਂ ! 
“ਪੌੜੀਆਂ ਸੱਤ । "ਜਿਸਨੇ ਪੂਕਾਸ਼ (ਗਿਅਨ) ਪੂਹਾਪੰਤ ਹੋਇਆ ਰਿਦੇ ਵਿਚ ਜਾਣਿਆਂ । 



__ ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੫੭੩ ) ਗਸਿ ੧। ਅੱਸੂ ੫੮, 

ਬਾਇ' ਤੁਮਾਰੀ । ਜਾਇ ਰਹਹੁ ਅਬਿ ਗ੍ਰੇਹ ਮੜਾਂਰੀ । ਕਰਹੁ ਭਜਨ ਬੈਠੇ 
ਸੁਖ ਪਾਵੋ। ਲੈਨ ਦੈਨ ਕੋ ਕਹੂੰ ਨ ਜਾਵੋ? ॥ ੧੫ ॥ ਹੁਇ ਨਿਹਾਲ ਗੁਰ ਕੋ 
ਬਚ ਮਾਨ। ਸੱਤਿਨਾਮ ਨਿਤਿ ਸਿਮਰਨਿ ਠਾਨਾ । ਗ੍ਰਿਹ ਨਿਜ ਗਯੋ ਭਯੋ 

ਸੁਖਵਾਸੀ । ਪਾਯੋ ਅਨੰਦ 'ਬਿਲੌਦ ਅਨਾਸ਼ੀ ॥_੧ਟੂੰ ॥ ਦੌਰਰਾ ॥ 
ਹਿਤ ਰੈਗਾਇਸ਼ਨਾਨ ਕੇ ਮੈਗ'ਚਲਜੋ ਬਹੁ ਜਾਤਿ।ਤਿਸੀ ਪੰਥ ਆਵਤਿ ਭਏ 
ਜਿਸ ਪੁਰਿ ਗੁਰੁ ਰਹਾਤਿ॥੧੭॥ਚੌਪਈ॥ਡੇਰਾ ਕਿਯੋ ਆਨਿਕੈ ਸੈਗਜੋ ਮੱਜਨ 
ਕੋ ਗਮਨਤਿ ਗੈਰ।ਤਿਸ.ਮਹਿੰ ਦੇਕ ਮੀਤ ਗੁਰ ਕੇਰਾ। ਪ੍ਰਥਮ ਬੈਸ ਕੋ ਹੁਤੋਂ 
ਬਡੇਰਾਂ੧੮॥ਸੋ ਮਿਲਿਬੇ ਹਿਤ ਗੁਰ ਢਿਗ ਆਯੋਮਿਲਿ ਕਰਿ ਬਡ ਲਖਿ 
ਸੀਸ ਝ੍ਕਾਯੋ। ਬਾਪੀ ਪਰ ਬੈਠੇ ਤਿਸਕਾਲ। ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਿ ਕੈ ਹਿਤ 
ਨਾਲ॥੧੯॥ਸਾਧੂ ਹੁਤੋਂਤਿਸਹਿ ਸਮੁੜਾਯੋ“ਚਲਿਬੈਪੰਥ ਕਸ਼ਟ ਕਜੋਂ ਪਾਯੋ। 

ਪੰਥ ਪਹੁੰਚਹੁ ਸ਼੍ਰਮ ਧਾਰੇ । ਤੋਹਿ ਭਲੇ ਹਿਤ ਹੇ ਮਮ ਪਾਰੇ ॥ ੨੦ ॥ 
ਬੀਚ ਬਾਪਿਕਾ ਰੈਗਾਂ ਆਨੀ।ਉਰ ਸ਼ਰਧਾਂ ਧਰਿ ਹੋਹੁ ਸ਼ਨਾਨੀ।ਨਹਿ ਸ਼ੈਕਾ 
ਕਿਮਿ ਮਨ ਮਹਿੰ ਜਾਨੋ।ਜਾਨਿ ਸੁਰਸਰੀ ਮੱਜਨ ਠਾਨੋ॥੨੧॥ਵਲ ਜੋ ਚਹਹੁ 
ਨਿਸੈਸੈ ਪਾਵਹੁ । ਪੁਨ ਘਰ ਗਮਨਹੁੰ ਹਰਿਂਗੁਨ ਗਾਵਹੁ। ਬਾਕ ਗੁਰੂ ਕੌ 
ਮਾਨਿ ਸ਼ਨਾਨਾ-। ਕਿਮਿ ਇਹ ਸੁਰਸਰਿ?-ਸ਼ੈਕਾ ਠਾਨਾ॥੨੨॥ਬਹੁਰ ਬੈਠਿ 
ਕਰਿ ਕੋਤਿਕ ਕਾਲ।ਬਿਨਤੀ ਕੀਨਸਿ “ਹੇ ਪ੍ਰਕੁ ਦਜਾਲਾ।ਘਰ ਤੇ ਚਲਯੋ 
ਸੌਗ ਕੋ ਸੈਗ।ਗੈਗ ਸ਼ਨਾਨਨਿ ਹੇਤੁ ਉਮੰਗ॥੨੩॥ ਸਭਿ ਕੇ ਸਾਬ ਪਹੁੰਦਿ 
ਹਰਿ ਵ੍ਰਾਗਕਰਿ ਇਸ਼ਨਾਨ ਅਵੋਂ `ਇਕ ਬਾਗ ਕਾਰਜ ਪਿਤਰਨ ਕੌ ਕਰਿ 
ਤਹਾਂ । ਦਰਸ਼ਨ ਹਿਤ ਪਨ ਆਵੇਂ ਇਹਾਂ? ॥੨੪॥ ਤਿਸ ਕੀ ਲਖੀ ਸਰਬ 
ਗਤਿ ਡੌਲੇ?ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਮਰ ਦਸ ਤਬਿ ਬੋਲੋ। “ਨੀਕੀ ਬਾਤ, ਜਾਹੁ ਹਰਿ 
ਦ੍ਰਾਗਹਮ ਹਿਤ ਲਯਾਵਹੁ ਸੁਰਸਰਿ ਬਾਰ'॥੨੫॥ਇਮਿ ਆਇਸੁ ਦੀਨਸਿ 
ਤਬਿ ਗਯੋਤੀਰ ਜਾਨਵੀਂ ਪਹੁੰਚਤਿ ਭਯੋ । ਮਨ ਭਾਵਤਿ ਕਰਿ ਭਲੋਂ 
'ਸ਼ਨਾਨ/ਪਤਰਨਿਕਾਜਕਰਾਵਨਿਠਾਨਿ॥੨੬॥ ਗੁਰਬਚ ਸਿਮਰਜੋ ਆਵਨਿ 
ਕਾਲਿ।ਲੋਟਾ ਲੀਨਸਿ ਹਾਥ ਸੰਭਾਨਿਹਰਿ ਦੁਆਰ ਮਹਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਯੋ ਜਾਈ। 
ਕਰ ਲੋਟਾ ਟੁਭਕੀ ਤਬਿ ਲਾਈ ॥੨੭॥ ਗਯੋ ਹਾਥ ਤੇ ਛੁਟਿ;ਨਹਿ ਪਾਯੋ। 
"ਪੂਫਾਨ ਹੋਈ । “ਸਾਬ । ₹ਵੱਡਾ ਮਿੱਤ੍ਰ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਉਮਰ ਦਾ । “ਰਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਸੀ। “ਇਸ਼ਨਾਨ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ । ੬ਭਾਵ ਰੀਗ ਦੇ ਯਾਤਆਂ ਦੇ ਨਾਂਲ । “ਉਸਦੀ ਸਾਰੀ ਗਤੀ ਲਖੀ ਕਿ ਤੋਲ 
ਚਿਹਾ ਹੈ । ਦਰੈਗਾ ਦਾ ਜਲ । ੯ਰੀਰਾ ਕੰਢੇ । __ ”੫੦=ਪੁਨ ਘਰ ਗਮਹੁ ਰਾਮ । 



ਸੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੫੭੪ ) ਰਾਸਿ ੧ । ਅੰਸੂ ੫੯, 

ਰਹਜੋ ਖੋਜ ਨਹਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਯੋ । ਸਰਬ ਸੈਂਗ ਕੇ ਨਰ ਚਲਿ ਪਰੇ। ਪਾਇ 
ਨਹੀਂ ਲੋਟਾ ਬਹੁਫਿਰੇ॥੨੮॥ਮਿਲਿਕੈ ਸੈਗਸੈਗਹਟਿਪਰਜੋ।ਸੁਰਸਰਿਬਾਰਨ 
ਲਯਾਵਨਿ ਕਰਜੋੜ੍ਰਮ ਕਰਮ ਪੰਥ ਉਲੀਘਜੋ ਸਾਗੇਆਇ ਨਿਕਟ ਸਤਿਗੁਰੂ 
ਿਹਾਰੇ॥੨੯॥ਮਸਤਕ ਟੋਕਿ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ//ਮੋਤੇ ਕ੍ਰਿੱਤਨ ਰਾਵਰਿ ਸਰੀ। 
ਸੁਰਸਰਿ ਜਲ ਤੁਮ ਨੇ ਮੰਗਵਾਯਵ'ਮੇ' ਛੂਛੋ ਤਿਸ ਤੇ ਹਟਿ ਆਯਵ॥੩੦॥ 
ਲੋਟਾ ਲੋ ਪਹੁੰਚਯੋਹਰਿਦ੍ਰਾਗਭਰਨਿ ਲਗਮੋ ਭਿਸ ਮਹਿੰ ਜਬਿ ਬਾਰਿਛੁਟਯੋ 
ਹਾਥ ਤੇ ਬਹਿ ਕਰਿਗਯੋ। ਖੋਜਿ ਰਹਜੋ,ਨਹਿੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਯੋ ॥੩੧॥ ਪਰਮ 
ਕੁਭਾਗਅਪਨ ਮੈਂਜਾਨ।ਚਲਤਿ ਸੈਗਕੇਸੈਗ ਪਯਾਨ'।ਸੁਨਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ 
ਬਾਕ ਕਹਯੋ ਤਿਹ।ਦਿੰਤਾ ਕਰਹ ਨਹੀਂ ਕੋ ਉਰ ਮਹਿੰ॥੩੨॥ਲੋਟਾ ਪਹੁੰਚਯੋ 
ਨਿਕਟ ਹਮਾਰੇ।ਲਯਾਇ ਬੇਗ ਤੇ ਗੈਗਾਧਾਰੇਂ।ਨਹਿੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਜੇ ਤੁਵ ਉਰ 
੧ਸੇਵਾ । "ਰੁੜ੍ਹ ਗਿਆ । ₹ਤੁਰਦੇ ਸੈਗ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰ ਪਿਆ । ਨੈਰੀਗਾ ਦੀ ਧਾਰ ਨੇ (ਆਪਣੇ) 

ਵੇਗ ਨਾਲ (ਲੋਫਾ) ਲੈ ਆਂਦ। ਹੈ । #ਇਸੇ ਰਾਸ ਦੇ ੪੫ ਅੰਸੂ ਦੇ ਅੰਕ ੬; 7 ਤੇ 
੮ ਵਿਚ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆਂ ਹੈ ਕਿ:- ੍ 

ਗੈਗਾ ਆਦਿਕ ਤੀਰਥ ਜੇਈ । ਮਜਹਿ ਕਲੀ ਕਾਲ ਨਰ ਤੇਈ । 
ਅਨਗਨ ਪਾਪ ਤੌਜਹਿੰ ਤਿਨ ਮੰਹੀ । ਤਿਨ ਕੋ ਭਾਰ ਸਹਾਰਤਿ ਨਾਂਹੀ॥੬॥ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਆਤੂਰ ਦੋ ਰੈਗਾ ਆਦਿਕ ਤੀਰਥਾਂ ਨੇ:-- 
ਯਾਂਤੇ ਬ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਛ ਅਰਾਧਾ । “ਆਨ ਚਰਨ ਪਾਵਹੁ ਹਤਿ ਬਾਧਾ । 
ਪਾਪਨਿ ਤੇ ਪੀੜਊਿ ਹਮ ਹੋਏ । ਕਰਿ ਕਰਿ ਦੋਸ਼ ਹਮਹੁ ਮਹਿ ਧੋਏ'॥੭॥ 

ਤੇ ਵਿਰ ਰੀਗ ਆਦਿਕਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਅਗੇ ਜੋਦੜੀ ਕੀਤੀ ਕਿ:- 
“ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ੜੁਮਰੇ ਪਗ ਪਾਵਨ । ਜਬ ਹਮ ਬਿਖੈ ਕਰਹੁਗੇ ਪਾਵਨ । 
ਤਭਛਿਨ ਹਮ ਸਭਿ ਹੋਹਿ ਸੁਖਲੇ । ਆਵਹੁ ਤੂਰਨ ਕਰੁਨਾ ਧਾਰੇ” ॥੮॥ 

ਤੀਰਬਾਂ ਦੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਸੂਣ: --- 

ਸਭ ਤੀਰਥ ਕੋ.ਲਖਿ ਭਿੱਪ੍ਹਾਯ । ਭਏ ਤਯਰ ਸੈਗਤਿ ਮੈਗ ਲਯ । 
ਇਹਨੀਂ ਵਾਲ਼ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰੋਗਾਂ ਅਦਿਕ ਤੀਰਥਾਂ ਨੇ ਸਭਿਗੁਰੂ ਜੀ 

ਨੂੰ ਪਾਪ ਨਾਸ਼ਕ ਤੇ ਅੰਘਹਾਰੀ ਜਾਣਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ 

ਕਿ ਹੇ ਪਤਿਤਪਾਵਨ ਆਪਣੇਂ ਚਰਨ ਪਾਵਨ ਪਾਕੇ ਸਾਂਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਹਰੋ । ਸੋ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਨ 

ਵਾਲੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇਹੇ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਰੋਇੰਦਵਾਲ ਬਾਉਲੀ ਸਾਹਿਬ 
ਰਚਕੈ ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਰੀਗ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਬੁੜ ਨਹੀ” ਸੀ । ਓਹ ਖੁਦ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀ- 
ਮਾਨ ਤੇ ਪਤਿਤਪਾਵਨ ਹਨ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਾਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਸੁਭਾਗ ਕਰ 

ਸਕਦੇਹਨ,ਸੋ ਬਾਵਲੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਰੈਰਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤ 
ਉਸ ਮਿੱਤਰ. ਦੇ ਜੀ ਵਿਚ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗਲ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ 

ਬਾਕੀ ਟੂਕ ਦੇਖੋ ਅਗਲੇ ੫ਨੇ ਦੇ ਹੇਟ]ਛਬ` 



ਸ਼ੀ_ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ ! (੧੫੭੫) . ਗਾਸਿ ੧। ਅੰਸੂ ੫੮, 
ਮਾਂਹੀਬੀਚ ਬਾਪਿਕਾ ਦੇਖਹੁ ਤਾਂਹੀ॥੩੩॥ ਦੱਖਣ ਵਿਸ਼ ਕੋ ਸ਼੍ਰੋਤ ਪ੍ਰਵਾਹੁ'। 
ਸੋ ਸੁਰਸਰਿ ਕੋਬਾਪੀ ਮਾਂਹੁ। ਤਹਿੰ ਤੇ ਅਪਨਾ ਲੋਟਾ ਲੀਜਹਿ। ਜਲ ਸੁਰ- 
ਸਰਿ ਕੋ ਪਾਨ ਕਰੀਜਹਿ?॥੩੪॥ ਸੁਨਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਬਾਕ ਸੁਹਾਂਏ। ਪ੍ਰਵਿ 
ਸ਼ਯੋ ਬੀਚ ਬਾਪਿਕਾ ਜਾਏ । ਦੱਖਣ ਦਿਜ਼ ਦੇਖਮੋ ਜਲ ਝਰਨਾ। ਸੀਤਲ 
ਸੁਖਦ ਬਿਮਲ ਬਰ ਬਰਨਾ੩੫॥ਤਹਿ ਲੋਟਾ ਨਿਜ ਪਰਯੋਨਿਹਾਰ।ਪਿਖਿ 
ਚਰਿੱਤ੍ਰ ਬਿਸਮਾਦ ਬਿਚਾਰਾ । ਸ਼ੀਪ੍ਰ ਨਿਕਸ ਕਰਿ ਪਦ ਅਰਬਿੰਦ ।ਪਰੜੋ 
ਜਾਇ ਗੁਰ ਪਿਖਿ ਸੁਖਕੇ ਦ॥੩੬॥/ਮੈਂ ਅਜਾਨ ਮਹਿਮਾ ਨਹਿੰ ਜਾਨੀ। ਬੀਚ 
ਬਾਪਿਕਾ ਸੁਰਸਰਿ ਆਨੀ । ਪ੍ਰਥਮ ਤੁਮਾਰੋ ਬਾਕ ਨ ਮਾਨਜੋ। ਬਖਸ਼ਹ ਭੂਲ 
ਪ੍ਰਭੂ ਅਬ ਜਾਨਯੋ॥੩੭॥ਸੁਨਤਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਿ ਗੁਰਭ ਗਵਾਨ।ਸੱਤਿਨਾਮਕੋਂ 
ਦੀਨਸਿ ਦਾਨ । ਕਰਯੋ ਨਿਹਾਲ ਕਸ਼ਟ ਸਭਿ ਟਾਰਜੋ । ਜਗ ਸਾਗਰ ਤੇ 
ਦੁਖਤਿਉਧਾਰਯੋ॥੩੮॥ਬੀਚ ਬਾਪਿਕਾ ਸੁਰਸਰਿ ਨੀਗਦਿਮਿ ਆਨਜੋ ਸਤਿ- 
ਗੁਰੂ ਗਹੀਰ। ਤੀਨ ਲੋਕ ਕੇ ਤੀਰਬ ਜੇਈ।ਸੀਗੁਰ ਚਰਨ ਬਿਖੇਬਸੁਤੇਈ” 
॥੩੮੯॥ਸੁਰਸਰਿ ਲਯਾਵਨ ਬਾਪੀ ਮਾਂਹੀਕੁਛ ਅਚਰਜ ਇਹੁ ਜਾਨਹੁੰ ਨਾਂਹੀ। 
ਜਿਮਿ ਚਾਹਹਿੰ ਤਿਮਿ ਕਰਹਿੰ ਸੁ ਤੂਰਨ।ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭੁ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤਿ ਤੇ ਪੂਰਨ 
॥੪੮॥ਕਰੀ ਬਾਪਿਕਾਨਿਜਸਿਖ ਕਾਰਨ।ਜਨਮਜਨਮਕੇ ਕਲੁਖ ਨਿਵਾਰਨ। 
ਕਥਾਂ ਸੁਨਹਿ ਜੇ ਚਿਤ ਕੋ ਲਾਇ। ਸੋ ਨਰ ਪਾਪਨ ਤੇ ਛੁਟ ਜਾਇ ॥੪੧॥ 

___ ਇਕ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਹਾਯੋ । ਬੈਠੇ ਹੁਤੇ ਸਿੱਧ ਇਕ ਆਯੋ । 
ਬੈਦਨ ਕਰਿ ਕੈ ਗਿਰਾ ਸੁਨਾਈ#ਆਪ ਲਈ ਜਬਿ ਤੇ ਗੁਰਿਆਈ॥੪੨॥ 
ਤਬਿ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰਧਾ ਉਰ ਧਾਰੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਚਹਤਿ ਰਹਜੋ ਹਿਤਕਾਰੀ । ਬੜੇ, 
ਭਾਗ ਜਾਗੇ ਅਬਿ ਮੇਰੇ/ਜਿਸ ਤੇ ਆਇ ਆਪ ਕੋ ਹੇਰੇ ॥੪੩॥ ਮੈਂ ਚਿਰਕਾਲ , 
ਜੋਗ ਤਪ ਕੀਨੇ । ਲਹਿ ਸਿੱਧੀ ਨਰ ਕਰੇ ਅਧੀਨੋ।ਮਨ ਮੇਰੇ ਮਹਿ ਸ਼ਾਂਤਿ ਨ . 
ਹੋਈ।ਮਾਨਹਿ ਮੋਹਿ ਜਗਤ ਸਭਿ ਕੋਈ॥੪੪॥ ਸਭਿ ਗਤਿ ਪਿਖਿ ਮੈਂ ਰਿਦੇ` 
ਬਿਚਾਰਾ । ਇਹ ਸਿੱਧਾਂ ਲੌਕਿਕ ਬਿਵਹਾਰਾ । ਕਰਿ ਕਰਿ ਕਸ਼ਟ ਜੋਗ ਤ੫ 
'ਚਲਦ ਹੈ ਪੁਵਾਹ । "ਸੋ ਰੀਗਾ ਦਾ (ਪੂਵਾਹ)ਹੈ । ₹ਉੱਜਲ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਰੈਗਵਾਲਾ। #ਵਸਦੇ ਹਨ। 
“ਦਭ8[ ਪਿਠਦੇ ਪੰਨੇ ਦ ਝਾਰ। ਟੁਕ) ੨ 

ਗੌਰਵਤਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀਗਾ ਦੀ ਹੈ ਓਹ ਏਏ ਸਚ ਮੁਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ,ਐਵੇਂ' ਨਾਂ ਪੇ'ਤੇ ਝਾਗ/ਫਿਰ ਜਦ- 
ਉਸਦਾ ਮਨ ਉਸਨੂੰ ਓਥੇ ਲੈ ਹੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੇਤਕੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲੋਟੇ ਦ ਕੇਤਕ ਵਰਤਾਫ਼ੇ 
ਉਸਦ। ਮਨ ਦਰੁਸਤੀ ਤੇ ਲੈ ਆੰਦਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਤੀਰਬਨ' 

ਪਰ ਗੋਰਵਤਾ ਨੂੰ ਕਵਿ ਜੀ ਆਪ ਮੰਨਦੇ ਹਨ/-ਤੀਨ ਲੋਕ ਕੇ ਤੀਰਥ ਜੇਈ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਚਰੁਨ- 
ਬਿਥੈ ਬਸੂਤੇਈ ॥ (ਅੰਕ ਬਵ ਇਹੋ ਅੱਸੂ 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਂਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੫੭੬) ਰਾਸਿ ੧। ਅਸੂ ੫੯. 

ਤਾਪੰਤਿ।ਨਹੀਂ ਅਨੰਦ ਮੋਹਿਕਉ ਪ੍ਰਾਪਤਿ॥੪੫॥ ਅਬਿ ਨਿਜ ਸ਼ਰਨ ਰਾਖਿ 
ਸੁਖ ਕੈਦ।ਉਪਦੇਸ਼ਹੁ ਜਿਮਿ ਲਹਹੁੰ ਅਨੰਦ। ਚਿਰੈਕਾਲ ਕੀ ਆਸਾ ਮੇਰੀ। 
'ਪੂਰਨ ਕੀਜਹਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਬਭੇਰੀ'॥ ੪੬ ॥ ਅਪਨ ਭਗਤ ਜੋਗੀ ਕਹੁ ਜਾਨਾਂ । 
ਸ਼੍ਰੀਸਤਿਗੁਰ ਤਿਹ ਸੈਗ ਬਖਾਨਾਇਹੁ ਤਨ ਤਜਿਕੈ ਅਪਰ ਧਰੀਜੈ। ਪੁਨ 
ਹਮ ਢਿਗ ਹਇ ਆਨੰਦ ਲੀਜੈ? ॥ ੪੭ ॥ ਇਮਿ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਸੁਨਿ ਕਰਿ 
ਗਯੋਇਿੱਛਾ ਪੁਰਬਕ ਤਨ ਤਜਿ ਦਯੋ।ਉਰ ਧਰਿਕਰਿ ਗੁਰਾਂ ਕੋਅਨਰਾਗਾ 
। ਅਰੁ ਸਭਿ ਜਗ ਤੇ ਕਰਿ ਵੈਰਾਗਾ ॥੪੮॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ੍ਿੰਥੇ 
ਪੂਥਮ ਰਾਸੇ “ਬਾਵਲੀ ਪੂਰਨ” ਪੂਮੈਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਅਸ਼ਟ ਪੰਢਾਸਤੀ ਅੰਜੂ ॥ ੫੮ ॥ 

੫੯. [ਜੋਗੀ ਦੂਜੇ ਜਨਮ ਵਿਚ ਅਨੰਦ ਜੀ ਹੋਕੇ ਜਨਮੇ । ਮੈਸਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ]। 

ਦੋਹਰਾ ॥ ਸੋ ਜੋਗੀ ਧਰਿ ਬਾਸ਼ਨਾ ਜਨਮਤੋ ਗੁਰ ਕੁਲ ਮਾਂਹਿ । ਹ੍ਰੈ ਅਨੁਸਾਰੀ 
ਵਾਸ਼ਨਾ ਪ੍ਰਗਟਜੋ ਅਪਨੀ ਚਾਹਿ'॥੧॥ਚੌਪਈ॥ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕੇ ਨੰਦ 
। ਪ੍ਰਥਮ ਭਏ ਦਰ ਸ਼ੁਭ[ਜਠੁ” ਚੋਦ । ਭਯੋ ਬਡੋ ਮੋਹਨ ਤਿਸ ਨਾਮ। ਪਰਮ . 
ਵਿਰਾਗਵਾਨ ਨਿਸ਼ਕਾਮ॥੨॥ ਗਜਾਨਾਨੰਦ'ਮਹਿ ਸਦਾ ਬਿਲਾਸਹਿ । ਉਰ 
ਬਿਕਾਰ ਕੌ ਲੋਸ਼ ਨ ਤਾਸਹਿ।ਬਡ ਅਵਧੂਤ ਇਕਾਕੀ ਰਹੈ। ਕਿਹ ਤੇ ਸੁਨੈ 
ਨ ਮੁਖ ਤੇ ਕਹੈ॥੩॥ਮੌਨ ਧਰੇ ਮਨ ਥਿਰਤਾ ਗਹੈ।ਸ਼ੁਭ ਗੁਨ ਗਨ ਕੋ ਮੰਦਰ 
ਅਹੈ। ਨਹਿਨ ਪ੍ਰਬਿਰਤੀ ਮਹਿ ਚਿਤ ਜਾਂਹੀ । ਸਦਾ ਸ਼ਾਂਤਿਰਸ ਸ੍ਹਾਦ ਸੁ 

_ਗ੍ਰਾਹੀ॥੪॥ ਦੁਤਿਯ ਮੋਹਰੀ ਮਹਾਂ ਸੁਜਾਨ। ਜਗ ਬਿਵਹਾਰ ਬਿਖੈ ਬੁਧਿਵਾਨ ॥ 

ਇਸ ਕੇ ਪੁੱਤ ਪ੍ਰਥਮ ਨਿਪਜਯੋ। ਨਾਮ ਅਰਥਮਲ ਤਿਹ ਧਰ ਦਯੋ ॥੫॥ 
ਪਰਮ ਭਗਤਿ ਗੁਨਿ ਗਨਅਨਰਾਂਗੀਗੁਰਕੁਲ ਮਹਿ ਉਪਜਜੋ ਬਡਭਾਗੀ 
ਤਿਸ ਪੀਛੇ ਜੋ ਜੋਗੀ ਆਇ। ਜਨਮਜੋ ਮਹਿਦ ਮੋਦ ਉਪਜਾਇ॥ ੬॥ ਜਿਨ 
੩੫ ਜੋਗ ਕਰਜੋ ਬਹ ਕਾਲ॥ਜਨਮਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਧਰੇਬਿਸਾਲ।ਪਾਇ ਗਯਾਨ 
ਕੋ ਲਹਕੋ ਅਨੰਦ । ਇਹੀ ਬਾਸ਼ਨਾ ਭਲੀ ਮੁਕੋਦ“॥ ੭॥ ਗੁਰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ 
ਸਭਿ ਜਾਨ।ਪੌਤ੍ ਜਨਮ ਕੋ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਕਾਨਗਬੱਲੂ ਸੋਂ ਫੁਰਮਾਂਵਨ ਕਿਯੋ। 
ਪੁੱਤ ਮੋਹਰੀ ਕੇ ਜੋ ਭਯੋ ॥੮॥ਤਿਸ ਕੋ ਆਨਹੁਂ ਨਿਕਟ ਹਮਾਰੇਜਨਮਨੋ ਜੋ 
ਅਨੌਦ ਇਛਧਾਰੇਸੁਨਤਿ ਦਾਸ ਗਮਨਜੋਤਿਸ ਥਾਨ॥ ਗੁਰ ਵੁ 
ਭਿਨਹੁੰ ਬਖਾਨਾ॥ ੯ ॥ ਆਇਸੁ ਮੇਟ ਸਕਹਿ ਨਹਿ ਕੋਈ। ਤੁਰਤ ਪ੍ਰਸੂਤ” 
੧ਅਪਣੀ ਇੱਛਾ ਲੋਕੇ ਪੂਗਟਿਆ। “ਮਾਨੋ/ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਨੰਦ । ਦਤਿਸ (ਬਾਂਏ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੂੰਹ ` 
ਪਕੁਂਵ, (ਗਯਾਨਾਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲਈ ਜੋ) ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ ਉਹ ਭਲੀ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਹੈ । 
$ਅਨੈਂਦ ਦੀ ਇੱਛਾ । “ਹੁਣੇ ਹੀ ਜੰਮਿਆਂ ਬਾਲਗ ਹੋਸੀ । #ਪਾ:=ਸਤਿਗੂਰ। 1੫:-ਦੂ ਸੂਤ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂਰਜ। ( ੧੫੭੭) ਰਾਸਿ ੧ । ਅੰਜੂ ੫੯. 
ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਸਿਸ ਹੋਈ । ਤੁਲ ਸੁ ਵਸਤ੍ ਅਡਾਦਨ ਕਰਜੋ। ਲੇ ਬੱਲ ਨਿਜ 
ਹਾਬਨਿਧਰਨੋ।੧੦॥ਸਨੈ ਸਨੈ ਸਤਿਗੁਰ ਢਿਗ ਆਨਯੋ।-ਇਹ ਬੜਕਾਗ- 
ਸਭਿਨਿ ਮਨ ਜਾਨਜੋਪੁਭੁ ਨੇ ਪੌਤ੍ ਲਿਯੋ ਨਿਜ ਗੋਦਾਸਭਿ ਪ੍ਰਵਾਰਮੇਂ ਭਯੋ 
ਪ੍ਰਮੋਦ ॥੧੧॥ ਬੱਲੂ ਸੋਂ ਬੋਲੇ ਭਗਵੈਤ/(ਇਹ ਅਵਤਰਯੋ ਬਡੋ ਸ਼ੁਭ ਸੈਤ । 
ਰਿਦ ਅਨੰਦਕੀ ਦਿਛਾ ਜਾਂਗੂਲੀਨ ਜਨਮਹਮਰੇ ਕੁਲਮਾਂਹੁ॥੧੨॥ਇਸਕੋ 
ਨਾਮ ਅਨੰਦ ਧਰੀਜੈ/ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੁਇ ਗੁਨਿਸਕਿ ਲੀਜੋ।ਹਮ ਭੀ ਇਸ ਕੋ 

ਵ#ੰਹ ਬੱਲ ਸੈਗ । ਲਗੇ ਬਨਾਵਨ ਗਿਰਾ ਉਮੰਗ ॥ ੧੪॥ ਪੌਤ ਗੋਦ ਚਿਤ 
ਸੈਦ ਧਰੇਤੇ । ਬਾਨੀ ਕੋ ਰਸਨਾ ਉਚਹੈਤੇ । ਪੌੜੀ ਕਰੀ ਦੋਇ ਕਮ ਚਲੀ । 
ਨਿਜ ਪੌਤ੍ ਪਰਿਬਾਇ ਬਿਸਾਲੀ ॥੧੫॥ ਪੌਤ੍ ਸੁ ਬਾਨੀ ਕੋ ਆਨੌਦ।ਨਾਮ 
ਧਰਜੋ ਗੁਰ ਭਯੋ ਅਨੰਦਪੁਨ ਬੱਲ ਕੋ ਦੀਨਸਿ ਬਾਲਕ। ਲੇ ਘਰ ਕੋ ਗਮ- 
ਲਯੋ ਤਤਕਾਲਕ॥੧੬॥ ਤਿਸ ਮਾਤਾ ਕੀ ਦਿਯੋ ਸੁ ਗੋਦਦੇਖਿ ਪੁੱਤਰ ਕੋ ਮਹਾਂ 
ਪ੍ਰਮੌਦਜਥਿ ਬੱਲੂ ਗੁਰ ਕੇ ਢਿਗ ਆਯੋ । ਮੰਗਲ ਮੂਲ ਸੁ ਬਾਕ ਸੁਨਾਯੋ॥ 
₹੭॥ਲਿਹੁ ਢੋਲਕ ਅਥਿ ਅਪਨੇ ਹਾਬ । ਚਢਿ ਕੋਠੇ ਪਰ ਬਡ ਸੁਰ ਸਾਥ। 
ਯਾਵਹੁ ਅਨੰਦ ਬਜਾਵਹ ਜਾਵਹਗਹਰਖਾਵਹੁ ਬਹੁਨਰਨਿ ਸੁਨਾਵਹੁ॥੧੮॥ 
ਇਹੁ ਬਾਨੀ ਸੁੰਦਰ ਗੁਨ ਭਰੀ । ਸੁਨਹਿੰ ਜੁ ਪਾਇ ਕਾਮਨਾ ਧਰੀ ਨਿੜਿ 
ਇਸ ਪਠਨ ਨੇਮ ਨਿਰਬਾਹੇ । ਅਲਭ ਨ ਵਸਤ ਹੋਤਿ ਜਿਹ ਚਾਹੇ” ॥ 
੧੯॥ ਕੁਕਤਿ ਮੁਕਤਿ ਕੀ ਇਹ ਫਲ ਦਾਇਕ । ਪਾਯ ਪਦਾਰਬ ਸਹਿਜ 
ਸੁਭਾਇਕ । ਰਦ ਹੇਤ ਸਿੱਖਨ ਕੱਲਕਾਨ । ਪਠਹਿੰ ਸਨ ਸੁਖ ਲਹਹਿੰ 
ਮਹਾਂਨ ॥ ੨੦ ॥ ਸਭਿ ਕਾਰਜ ਕੀ ਸਿੱਧੀ ਦੇਤਿ । ਜੋ ਇਸਿ ਧਾਰਹਿ ਪ੍ਰੇਮ 
ਸਮੇਤ । ਸਭਿ ਮੰਗਲ ਕੇ ਆਦਿ ਪਵੀਜੈ । ਪੂਰਨ ਹ੍ਰੈ ਨਿਰਬਿਘਨ ਲਹੀਜੈ” 
੨੧॥ ਗੁਰ ਆਇਸੁ ਤੇ ਬੱਲ ਦਾਸ। ਲੋਕਰਿ ਢੋਲਕ ਅਪਨੇ ਪਾਸ। ਕੋਠੇ 
ਪਰ ਚਢਿਕੈ ਤਤਕਾਲਗਕੀਨਿ ਬਜਾਵਨਿ ਧੁਨੀ ਬਿਸਾਲਾ ॥ ੨੨ ॥ ਆਣ 
ਬੀਸ ਪੌੜੀ ਸਭਿ ਗਾਈਧੁਨਿ ਉਚੀ ਸੋਂ ਨਰਨ ਸੁਨਾਈ।ਜਿਨਜਿਨਸੁਨੜੋ 
"ੂਈ ਸਹਿਤ ਛਸਤ੍ਰ ਲਾਲ । “ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਘਰ । <ਤਿਸ ਬਾਣੀ ਦਾ । ਦਮਨੋਕਾਮਨ' ਦੇਣ ਵਾਲੀ 
ਸੈ ਬਾਣੀ ਕਹਾਂਗੇ । “ਪੋਤਰੇ (ਵਾ ਨਾਮ ਫੀ ਅਨੈਂਦ ਤੇ) ਬਾਣ) ਦਮ(ਨਾਮ ਵੀ)ਅਨੰਦ ੬ਜੋ ਸੁਣੇਂਗ। 
ਮੈ (ਜੇ) ਕਾਮਨ! ਧਾਰੇਗਾ ਸੇ ਪਾਏਗਾ । “ਭਾਵ, ਜੋ ਚਾਹੇਗਾ ਸੋ ਪਏਗਾ %ਪਾ:=ਸੁਹਾਇਨ । 



` ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ ! ( ੧੫੭੮ ) ਗਸਿ ੧। ਅੰਸੂ ੫੯. 

ਕਾਨ ਮਹਿ ਤਬੈਭਾਉ ਭਗਤਿ ਪ੍ਰਗਟੀ ਉਰ 'ਸਸਬੈ॥੨੩॥ਅਨੰਦਮੂਲ ਬਾਣੀ 

ਸ਼ੁਭ ਕਰੀ । ਭਗਤਿ ਵਿਰਾਂਗ ਗਜਾਨ ਸੋਂ ਭਰੀ । ਚਤੁਰਬ
 ਪਾਤਸਾਹ 

ਭਏ। ਇਕ ਪੌੜੀ ਤਿਨਹੂੰ ਰਚਿ ਕਏ ॥ ੨੪॥ ਇਕ ਸ਼੍ਰ ਅਰਜਨ ਤਿਹ 

ਮੈਗ ਜੋੜੀ। ਅਨੰਦ ਮਹਾਂਤਮ ਚਾਲਿਸ ਪੌੜੀ । ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਮੈਂ ਜੁ
 ਪਠਹਿ 

ਅਨੈਦਮਿਲਹਿ ਗੁਬਿੰਦ ਮੁਕੰਦ ਅਨੰਦ॥੨੫॥ਕੇਤਿਕਚਿਰ ਪੁਨ ਬੀਤਤਿ 

_ਭਯੋਪੌੜਾ ਤ੍ਰਿਤਿਯ ਬਹੁਰ ਨਿਪਜਯੋ । ਅਰਜਾਨੀ! ਝਿਹ ਨਾਮ ਬਖਾਨ” 

ਪੂਰਬ ਸਤਿਗੁਰ ਭਗਤ ਮਹਾਨਾ ॥ ੨੬ ॥ ਹੁਤੋ ਬਿਰਕਤ ਜਨ ਮਤਿ ਮ੍ਰਿਤੁ 

ਭਯੇ ਸ਼ੋਕ ਅਧਿਕ ਜਨਨੀ ਨੇ ਕਯੋ। ਤਿਨਲੋ ਕਰਿ ਗੁਰ ਵਿਗਪ
ਹੁਚਾ& 

ਰਦਤਿ ਦੇਖਿ ਕਰਿ ਚਰਨ ਛੁ 3#॥੨੭॥ਜੀਵਤਿਭਯੋ ਦੇਖਿਸੁਖ ਪਾਇ 

ਨਿਜ ਘਰ ਲੇ ਗਮਨੀ ਹਰਖਾਇ।ਕਿਤਿਕ ਕਾਲ ਰਿਹ ਬਿਥੈਬਿ
ਤਜੋ ਜਬਿ। 

ਬਾਲਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਭਯੋ ਦੇਖਤਿ ਤਬਿ ॥੨੮॥ ਸ਼ੋਕਾਰਤਿ ਜਨਨੀ ਗੁ
ਰ ਪਾਸ 

ਰੁਦਤਿ ਦੀਨ"ਕੀਨਸਿ ਅਰਦਾਸ/ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਰਨ ਕੋਰਿ ਸਹਾਇਕ! ਜਗ 

ਗੁਰ ਹੋ ਤੁਮ ਸਹਿਜ ਸ੍ਭਾਇਕ॥੨੯॥ਮੋ ਪਰ ਕ੍ਰਿਪ ਆਪਨੀ
 ਧਰੀਏ। ਪਝ ਰ੍ 

ਅਰਯੋ ਜੀਵਾਵਨ ਕਰੀਏ । ਦੀਨ ਸਨੂਖਾਂ ਕੋ” ਸੁਨਿ ਬੈਨ।
 ਭਰੇ ਕ੍ਰਿਪਾ 

ਸੁੰਦਰ ਨੈਨ ॥੩੦॥ ਬਾਲਿਕ ਪੁਨ ਤਤਕਾਲ ਜਿਵਾਇਵ।ਅਰਜਾਨੀ ਤਿਨ 

ਨਾਮ ਧਗਾਇਵਪੋਤ੍ਰੋ ਤੀਨ ਮੋਹਰੀ ਨੰਦ'। ਪਰਗਟ ਭਦੇ ਜਗ ਬਿਖੈ ਬਿਲੌਦ 

॥੩੧॥ “ਦਿਨ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤਿ ਹਮ] ਕੁਲ ਬਿਰਥੈ ਹੈ। ਇਹ ਬਰ ਦਿਯੋ ਸੁ
ਨਭਿ 

ਹਰਖੈ ਹੈਭਈ ਮੋਹਰੀ ਸੈਤਤਿ ਐਸੇ ਮੋਹਨ ਕਥਾ ਸੁਨਹੁ ਭੀ ਜੈਸੇ॥੩੨॥ 

ਦੇਹਿ ਬੁੱਧਿ ਨਹਿੰਪਬਬ ਅਵਿਧੂਤ। ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਪੂਤ। ਬਿਧਿ 
ਨਿਖੇਧ' ਨਹਿੰ ਸ਼ੋਕ ਨ ਹਰਖਾਂ । ਅੰਤਰ ਕੇ ਰਸ ਨੌ ਮਨ ਕਰਖਾ॥ ੩੩ ॥ 

ਇਕ ਢਿਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ ।ਪਿਖਿ ਮੋਹਨ ਸਿਸ ਸਾਕ ਅਲ
ਾਇ। 

€ਆਉ ਪੁੱਤਰ ਮੋਹਨ ਮਸਤਾਨੋ।ਸਹਿਜ ਸਰੂਪ ਬਿਸ਼ੈ ਗ਼ਲਤਾਨੇ॥੩੪॥ਤਿਸ 

ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੋਹਨ ਲਹਿ ਗਕਾਨਵਦੇਹਿ ਬੁੱਧਿ' ਅਰਦੈਤੀਹਾਨਿ। ਅੱਛਤ
 ਦੇਹਿ 

ਦੇਹਿ ਨਹਿੰ ਜਾਨੇ । ਪਰਮ ਆਤਮਾਂ ਅਨੰਦ ਸਮਾਨ ॥ ੩੫॥ ਰਹੈ ਇਕੈਤ 

ਕੋਠਰੀ ਬੈਠਕੋਮਨ ਇੰਦੀ ਕੇ ਸਹਤ ਇਕੈਠਜਕਰਹਿ ਕਪਾਟ ਅਮੈਜਬਿ _ 

ਕਲਿਮਣੀ ਹੋਛੇ ਚੋਦੀ । “ਨਿਮਾਣੀ ਨੂੰਹ ਦੇ । “ਬਾਬੇ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਦੇ ਸੱਤ । “ਦੇਹ ਦੀ ਸੋਬੀ 

ਨਹੀਂ । “ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ। (ਅ) ਕਰਣ ਤੇ ਨਾ ਕਰਣ ਜੋਗ । ੬ਕਿੱਚਿਆ
ਂ । “ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੋਬੀ । 

€ਦੇਹ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ । #੫੧੬=ਸੂ ਛ੍ਰਾਯੋ । 1ਪਟ=ਗੁਰ। _` 



__ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਭਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੫੭੬) . ਰਾਸਿ ੧। ਸੰ ੫੯. 
ਦਰਕੋਂ'। ਕਿਹ ਸੋ ਕਹੈ ਨ ਸੁਨਹਿ ਨਿਕਰਿਕੈਂ ॥ ੩੬॥ ਇਕ ਦਿਨ ਰਹੇ 
ਕਪਾਟ ਅਮੈਜਤਿਵਹਿਰ ਨਿਕਸਿ ਗਮਨਯੋ ਮਨਰੈਜਤਿ।ਆਇਸੁਦੇ ਗੁਰ 
ਲਿੱਖ ਪਠਾਏ । ਅੰਤਰ ਮੋਹਨ ਦੇਹੁ ਬਿਠਾਏ॥੩੭॥ਗਮਨੇ ਦੇਖਤਿ ਜਹਿੰ 
ਕਹਿੰ ਥਾਇਭਯੋ ਅਲੌਂਪ ਨ ਦੇਖੜੋ ਜਾਇ/ਕਤਿਕ ਸਮੇਂ ਮਹਿੰਕੋਣੇਮਾਂਗਿ 
ਪ੍ਰਗਟ ਭਏ ਦੇਖਹਿੰ ਸਭਿ ਤਾਂਹਿ॥੩੮॥ਅੰਤਰ ਧਕਾਨ” ਹੋਤਿਕਿਹ ਕਾਲ। 
ਕਬਹੂੰ ਪਰਗਟ ਪਿਖਹਿੰ ਨਰ ਜਾਲ । ਸਿਰ ਤੇ ਨਗਨ ਰਹੈਂ_ ਕਬਿ ਬੈਸੇ। 
ਕਰਤਿ ਚੇਸ਼ਟਾ ਉਨਮਤਿ ਜੈਸੇਂ॥੩੯॥ਜੁਗ ਹਾਥਨਸੋਂਭੋਜਨ ਖਾਵੈਂ। ਕਬਹੁ 
ਮੈਨ ਕਥਿ ਉਚ ਅਲਾਵੈਂ।ਐਸੀ ਦਸ਼ਾ ਦੇਖਿ ਤਿਸ ਮਾਤਗਢਿਗ ਆਈ ਗੁਰ 
ਆਨੰਦ ਦਾਤਾ ॥੩੦॥ ਬਿਠੈ ਸਹਿਤ ਮਨ ਦੀਨ ਬਖਾਨੇ/ਤੁਮ ਸ ਦ੍ਰਿਸਟਿ 
ਤੋ ਬਾਵਰ ਸਕਾਨੇਖਮ੍ਰਿਤਕ ਭਏ ਜੀਵਹਿੰ ਤਤਕਾਲ। ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ ਕਰਹੁ 
ਸਿਖ ਜਾਲ ॥੪੧॥ ਜੇਠੋ ਪੁੱਤ ਸੁਮਤਿ ਜੁਤਿ ਰਾਵਗਿਕਿਮਿ ਹੋਯਹੁ ਮੋਹਨ 
ਇਹ ਬਾਵਗਜਾਨਤਿ ਹੁਤੇ ਜਿ ਇਮਿ ਮਨ ਮਾਂਹੂਤੋਂ ਕਾਹੇ ਕੀਨਸਿ ਇਸ _ 
ਬਤਾਹੂ ॥੪੨॥ ਬਡੀ ਸਨੂਖਾ ਪਤੀ ਬਿਹੀਨੀ । ਰਹਤਿ ਬਿਸੂਰਤਿ ਦੁਖ ਤੇ 
ਦੀਨੀ । ਮੈਂ ਢਿਗ ਦੇਖੋ ਤਿਸ ਪਛੁਤਾਊਪਰੀ ਲਾਜ ਬਸਿ ਕਹੈ ਨ ਕਾਊ। 
੪੩॥ਹਰਖ ਸਮੇਤ ਹੋਤਿ ਕਬਿ ਨਾਂਹੀਅਪਰ ਤ੍ਰਯਨਕੋ ਪਿਖਿ ਸੁਖ ਮਾਂਹੀ। 
ਸੈਤਤਿ ਹੀਨੀ ਪਰਮ ਥਿਯੋਗਨ। ਚਹਤਿ ਨ ਬਸਨ ਬਿਭੂਖਨ ਸੋਗਨ% 
8੪॥ਤਿਮ ਦੁਖ ਤੇ ਦੁਖੀਆ ਮਨ ਮੇਰੋਪਰਮ ਅਨਾਥ ਸਮਾਨ ਜਿ ਹੇਰੋਂ“। 
ਸੁਨਿ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰ ਪ੍ਰਸੈਨ ਭਏ ਹੈਂ ।%੧ਹਨ ਮਹਾਂ ਅਨੰਦ ਰਏ ਹੈਂ ॥ ੪੫॥ 
ਮੋਹਨ ਮੋਹ ਨ ਭੇਦ,ਸੁ ਏਕ"।ਲੀਨ ਸਮੁੰਦ ਅਠੰਦ ਬਿਬੇਕਗੁਹਜ ਕਥਾ 
ਇਹ ਕਿਮਿ ਨਹਿ ਕਹੈ । ਮੋਹਨ ਸਭਿ ਬਿਧਿ ਪੂਰਨ ਅਹੈਂ ॥੪੬॥ ਕਹਤਿ 

ਮੋਰ ਅਨਾਥ"। ਯਾਂਤੇ ਇਮਿ ਕਹੀਐ ਤਿਹ ਸਾਬ।ਬਸਤ੍ਰ ਨਵੀਨ 
ਹਿ ਪਹਿਰਾਇ”।ਅਪਨੇ ਸੈਗਲੋਹੁਤਿਹੰਜਾਇ"॥੪੭॥ਮੋਹਣਕੇਚਰਨਨ 

ਪਰ ਪਾਵਹੁਬਨਿਕੇ ਦੀਨ ਸੁ ਬਿਨਤੀ ਗਾਵਗਪਰਹਿ ਦਿ੍ਸ਼ਟਿ ਮੋਹਨਿਕੀ 
ਭਿਸ ਪਰ। ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ਪੁੱਤ ਕੋ ਤਬਿ ਬਰ” ॥੪੮॥ ਸੁੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ 
“ਦਰਵਾਜੇ ਦੇ ਤਖਤੇ ਬਦ ਕਰਕੇ । “ਨਿੱਕਲਕੇ। ੧ਮਨ ਪਰਸਨ । “ਭਾਵ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸਣੋਂ 
੍ੀਮ ਹੋ ਜਾਣਾ । “ਮਸਤਾਂ ਵਰਗੀ ਕਾਗ <ਆਪਦੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਕਮਲੇ ਭੀ ਸਿਆਣੇ 
ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ?ਸ਼ੋਕਵਾਨ । “ਡਾਢੀ ਅਨਾਬ ਜੇਹੀ ਮੈ” ਉਸਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ । “ਮਿਲੇ ਹੋਏ [ਸੈਸ- 
ਕ੍ਰਿਤ, ਰੌਜਨ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਰਯਨਾ]। ਮੋਹਨ ਤੇ ਮੇਚ ਵਿਚ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਇਕ ਰੂਪ ਹੈ । "ਜੇ 
ਡੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਅਨਾਥ ਹੈਪਹਿਗ ਦੇਹੁ (ਨੂੰਹ ਨੂੰ)/'$ਤਾਵ ਮੋਹਨ ਜੀ ਪਾਸ 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੫੮੦ ) ਟੰਸਿ ੧। ਅੰਨ ੬੬, 

ਬਾਕ ਸੁਹਾਏ। ਆਇ ਸਨੂੂਖਾ ਕੌ ਸਮੁੜਾਏ
। ਗਮਨੀ ਆਪ ਸਗ ਸੋ ਲੀਲੀ 

ਮੋਹਨ ਦਯਾ ਦਿ੍ਸ਼ਟਿ ਤਬਿ ਕੀਨ॥੪੯॥ਕਰਿ ਬੈਦਨ ਨਿਜਪਤਿ
 ਕੋਆਈ 

ਗਰਭ ਧਰੜੋ ਤਿਸ ਤੇ ਪਿਛਵਾਈ । ਕੇਤਿਕ ਦਿਨ ਮਹਿ ਸੁਤ ਅਭਿਰਾਂਮ 

ਜਨਮਤੋ ਤਬਿ ਮੋਹਨ ਕੇ ਧਾਮ ॥੫੦॥ ਸ਼ੀ ਗ
ੁਰ ਕੌ ਸੁਧ ਆਨਿ ਸੁਨਾਈ। 

ਕੀਲੋ ਮੰਗਲ ਬਜੀਬਧਾਈਯੋ ਅਨੰਦ ਸਰਬ ਹੀ ਧਾਮ/ਸੈਸਰਾਮਰਾਖ੍ਯੋ 

ਤਿਸ ਨਾਮ ॥੫੧॥ ਪ੍ਰਿਥਮ ਜਨਮ ਮਹਿ ਘਾਲ ਬਿਸਾਲ। ਤਪ ਆਦਿਕ 

ਕੀਨੇ ਜਿਨ ਜਾਲਬਾਲਕ ਕਿੰਤਿਕ ਦਿਨਨ ਜਬਿ ਭਯੋਜਨਨੀਕੋ ਸਰੀਰ 

ਛੁਟਿ ਗਯੋ ॥੫੨॥ ਤਿਸ ਪਰ ਕੀਨਸਿ ਕ੍ਿਪਾ ਕ੍ਰਿਪਾਲ। ਪ੍ਰੰਤਪਾਰਕੋ ਕਰਿ 

ਜਤਨ ਸੁ ਬਾਲੋਜਨ ਗੁਰ ਕੌ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸਾਦਿਖਾਵਤਿ ਰ
ਹਜੋ ਲਹੇ ਅਹਿ- 

ਲਾਦਿ ॥੫੩॥ ਜਬਿਹੀ ਬਯ ਕਰਿ ਭਯੋ ਬਡੇਰਾ
। ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਨੀ ਲਿਖਹਿ 

ਘਨੌਰਾਪ੍ਰਿਥਮ ਗੁਰੂ ਕੀ ਜੇਤਿਕ ਅਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗ
ਦ ਗੁਰ ਅਮਰ ਜੁ ਕਹੈਂ। 

੫੪॥ਸਭਿ ਬਾਠੀ ਕੋ ਲਿਖਹਿ ਬਨਾਇਸਮੜਹਿ ਅ
ਰਬ ਮਹਾਂ ਸੁਖਪਾਇ 

ਸੀਤ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਪਿਤਾਮੇ ਕੋਰ।ਅਚਿਤਿ ਰਹਜੋ ਸਿ
ਧ ਭਯੋ ਬਡੇਰਾ॥੫੫॥ਇਜਿ 

ਸ਼ੀ ਅਮਰਦਾਸ ਕੇ ਪੋਤੇਜਨਮ ਲੀਨਿ ਗੁਨ ਗਨ ਕ
ੋ ਪੋਤੇਸੁਨਹਿ ਠਰਿ. 

ਚਿਤ ਦੇ ਨਿਤਿ ਏਹ'।ਬਿਨ ਸੈਂਤੜਿ ਕੇ ਮੈਤਤਿਦੇਹਿਂ॥੫੬॥ਅਪਰਕਾਮਨਾਂ 

ਪੂਰੀ ਕਹੈ। ਸੀ ਗੁਰ ਅਮਰ ਕਥਾ ਜੋ ਰਰੋ । ਭੁਕਤ
ਿ ਮੁਕਤਿ ਕੀ ਏ ਬਡ 

_ਦਾਤ॥ ਫਲ ਲਹਿ ਜਿਨਹੁਂ ਮਹਾਤਮ ਜਾਂਤ॥੫7। ਇ
ਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ.ਸੂਰਜ 

ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਪੂਥਮ ਰਾਸੇ “ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਧੇਤ੍ਰਠ ਜਨਮਾਂ ਪ੍ਰਸੈਗ ਬਰਨਨ ਨਾਮ ਏਕ ਉਠ 

ਸ਼ਜ਼ਟੀ”ਂ ਅੰਸੂ॥ ੫੯॥ 
੬੦, ਦਦੈਖੀ ਤਪਾ । ਮੋ ਮੁਰਾਰੀ] । 

ਛੋਹਰ॥ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਾਨ ਬਰ ਸਕਲ ਲੋਕ ਸੁਖਦਾਨ। ਭਾਗ ਹੀਲ 

ਨਿੰਦਕ ਲਹੜਿ ਨਿਜ ਕਰਮਨ ਫਲ ਜਾਨਿ" ॥੧॥ ਜੋਜੇ ਭਾਨ ਉਦੇ ਭਾਏ 

ਸਭਿ ਜਗ ਤਿਮਰ ਨਸਾਇ । ਦੁਰਭਾਗੀ ਪੇਚਕ” ਤਊ ਅੰਧ ਭਏ ਦੁਖ 

ਪਾਇ॥੨॥ ਚੌਪਈ॥ਸਭਿ ਜਗ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਵੈ
ਦਰਸ ਪਰਸ ਮਨ 

ਬਾਂਛਤ ਪਾਵੈ।ਤਪਾ ਹੁਤੋ ਇਕ ਗੋਇੰਦਵਾਨਮਸੰਨਜਸ|ਜਰੇ ਹੋਤਿ ਬੇਹਰਨ 
ਲਿਗ ਲਾ ਆ 

੫੩੬੬੩ ੬੨ 

੧ਇਹ (ਕਬਾ) । “ਬਿਨਾਂ ਸੈਤਨ ਵਾਲਿਐਂ ਨੂੰ ਮੈਤਾਨ ਦੈਂ ਦੀ ਹੈ । ਬਗੁਗਹੀਨ ਨਿੰਦਕ ਜਾਨੋਂ 

ਅਪਨੇ ਕਰਮੀਂ ਦ ਫਲ (ਦੁਖ) ਲੈਂਦੇ ਹਨ । “ਉੱਲੂ । 

#੫੩-ਨੌ ਪੰਚਾਸਮੋ । ਉਨਸਾਠਮੋ । ਏਕੋਠ ਸਸ਼ਟੀ । ਐਪ:=ਸੂਨਿ ਸੁਨਿ। 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। (੧੫੮੧) ਰਾਸਿ ੧। ਅੰਤ ੬੦. 

॥%॥ ਮਰਵਾਹਨ ਕੋ ਪ੍ਰੋਧਾ' ਜਾਨੋ । ਉਸ ਜੋਗੀ ਕੋ ਮਿੱਤ੍ ਸਮਾਨੋ।ਜਾਂ ਕਉ 
ਨਉ ਪਿ ਰ੍ 

ਹੀਸੱਧ ਸ ਪਾਂਛੇ । ਬਰਨਨ ਭਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੁ ਆੇ । ਦੀਨ ਦਯਾਲ ਗੁਰ 
ਅੰਗਦ ਕੇਰੀ।ਕਰੀ ਅਵੱਗਯਾ ਦੁਸ਼ਟ ਘਨੇਰੀ॥੫॥ ਸੋ ਗੁਰ ਅਮਰ ਸਹਾਰ 
ਨ ਸਕੇ।ਪੁਨ ਇਹ ਤਪਾ ਨਿੰਦ ਗੁਰ ਬਕੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮਰਸੁ ਮਾਤ। 
ਅੱਜਰ ਜਰੈਂ” ਰਹੇਂ ਸੁਖ ਦਾ੩॥੬॥ਕਛੁਕ ਕਾਲ ਇਮਿ ਭਯੋ ਬਿਤੀਤ।ਖੇਠ 
ਰਚਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਇਸ ਰੀਤਿ।ਸ਼੍ਰੀਥਾਵਲੀ ਭਈ ਤਈਆਰਾ।ਜੱਠ“ ਅਰੇਭੀ 
ਗੁਰ ਕਰਤਾਂਰ ॥ ? ਕਿ 
ਘਰਬਾਰੀ"। ਤਿਨਹਿ ਨਿਮੰਤਜੋਂ` ਭੋਜਨ ਹੇਤੁ। ਸਭਿ ਨੈ ਮਾਨਯੋ ਸਹਤ 
ਸੁਹੇਤ॥੮॥੩੫ ਨਿਮੰਤਨ ਮਾਨਜੋ ਨਾਂਹੀਤਪਤ ਰਹਜੋ ਮਤਸਰ ਕੇ ਮਾਂਹੀ। 
ਦੁਇ ਤ੍ਰੈ ਬਾਰ ਸੁ ਮਾਨੁਖਵਿਗੇਦੁਸ਼ ਨ ਮਾਂਨੀਮਾਯਾ ਘਿਰੇ'॥੯॥ਸ਼੍ਰੀਸਤਿ- 

` ਗੁਰੂ ਧਰਮ ਕੇ ਪਾਲਿਕ । ਦੰਭ ਮੋਹ ਮਦ ਮਤਸਰ ਘਾਲਿਕ' । ਤਾਂਕੇ ਦੇਭ 
ਖੰਡਨੇ ਕਾਰਨ।ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਇਮਿ ਕਿਯੋ ਉਚਾਰਨ॥੧੦॥#ਜੋਕੋ ਗੁਰੁ ਘਰ 
ਭੋਜਨ ਖੈਹੈਏਕ ਰੁਪੱਯਾ ਦੱਛਨ ਪੈਹੈ? । ਤਉ ਭੀ ਤਪਾ ਸੁ ਆਯੋ ਨਾਂਹੀ । 
ਪੁਨ ਗੁਰ ਬਚਨ ਕਿਯੋ ਸਭਿ ਮਾਂਹੀ॥੧੧॥ਭੋਜਨ ਜੇਵਨ ਕੋ ਜੋ ਆਵਹਿ। 
ਦੋਇ ਰੁਪੱਯੇਊਦਛਨਾ ਪਾਵਹਿ? । ਯਾਂ ਪਰ ਭੀ ਜਬਿ ਤਪਾ ਨ ਆਯੋ।ਤਬਿ 
ਸਤਿਗੁਰ ਇਹ ਭਾਂਤਿ ਅਲਾਯੋ ॥ ੧੨॥ ਪਪਾਂਚ ਮੁੱਦ੍ਰਕਾ'” ਪਾਵੈ ਸੋਈ । 
ਛੋਜਨ ਕੇ ਹਿਤ ਆਵੈ ਜੋਈ। ਤਪਾ ਨ ਆਯੋ ਪਰ ਲਲਚਾਯੋ । ਪੁਨ ਗੁਰ 
ਦਸ ਕ। ਲੋਭ ਦਿਖਾਯੋ॥੧੩॥ ਓੜਕ ਜਬਥਿ ਗੁਰ ਮੁਹਰ ਸੁ ਕਹੀ । ਤਬਹਿ 
ਡਪ ਕੀ ਬੁੱਧਿ ਸੁ ਬਹੀ"'। ਬਯਾਕੁਲ ਭਯੋ ਬਹੁਤ ਲਲਚਾਲੋ। ਸੁਤ ਕੇਜਨ 
ਕੋ ਬਜੋਂਤ ਬਨਾ8॥੧੪॥ਦ੍ਰਾਰੇ ਦਾਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨ ਪਾਯੋ"। ਪਕੜ ਭੀਤ ਪਰ 
ਖੂਤ ਚਢਾਯੋ । ਸੋ ਗਿਰ ਪਰਯੋ ਭੀਤ ਤੇ ਤਰੇ । ਤੂਟੀ ਟਾਂਗ ਰੁਦਨ ਬਹੁ 

੧ਛੋਇਿੰਦੇ ਦੀ ਜਾਤ ਮਰਵਾਹਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਹਤ । “ਬਹੁਤ । “ਬੇਅਦਬੀ, 'ਨਿਗਾਦਰ ' 
%ਅਜਰ(ਕਰਾਮਾਤ)ਜਰ ਰਹੇ ।“ਨਵੇ' ਮਕਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਯਾ ਵਰਤਨ ਅਰੰਭ ਸਮੇਂ ਦਾ ਉਤਅਵ 
ਜਿਸਨੂੰ ਆਮ ਚੱਠ ਯਾ ਡੱਠਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । $ਭਾਫ ਗ੍ਰਿਹਸਤੀ । “ਨਿਉਂਦਾ ਭੇਜਿਆ, ਸੱਦਾ 
ਛੇਜਿਮ । "ਮਾਯਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੋਏ ਨੇ । ੯੫ਖਡ, ਮੋਹ, ਹੈਕਾਰ ਈਰਖਾ ਦੇ ਨਾਂਸ਼ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ । 
੧<ਪੌਜ ਰੁਪੱ ਯੇ । "ਲੋਭ ਵਿਚ ਰੁੜ੍ਹ ਗਈ । "“ਂਦਰਵਾੱਜੇ ਥਾਣੀ ਤਾਂ ਨਾ ਵੜਨਾਂ ਪਾਯਾ । 

-_ #ਪਾ:=ਤਿਆਰ । ਤਜਾਰ । 1ਪਾ:=ਸਭਲਿ ੧ ਮਾਨਨੇ । ਊ੫੩=ਦੋ ਸੁ ਰੁਪੈਏ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾ੫ ਸੂਰਜ । (੧੫੮੨) ਰਸਿ ੧ ੬6. ਰ੍ 

ਕਰੇ॥੧੫॥ਨੀਚ ਉਚ ਮੈਂ ਉਘਰਜੋ ਪਾਜ। ਲੌਭ ਤਪੇ ਕਉ ਦੀਨੀ ਲਾਜ 
ਸਭਿਗੁਰ ਸੁਨਿ ਮੁਸਕਾਵਤਿ ਭਏ।ਦਸ਼ਟਨਕੇ ਇਮਿਹੀ ਘਰ ਗਏ॥੧੬ 
ਤਿਸ ਅਉਂਸਰ'ਗੁਰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ।ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਰਾਮਦਾਸ ਪ੍ਰਭੁ ਸ੍ਰਾਮੀਕੋਜਨ _ 
ਸਭਿਨਿ ਕਰਾਵਤਿ ਖਰੇ । ਸੁਠਿਤਿ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਬਚਨ ਸੋ ਕਰੇ ॥ ੧੭॥ ਗੌੜੀ 
ਰਾਗ ਵਾਰ ਕੇ ਭੀਤਰ । ਭਨਜੋ ਸ਼ਲੋਕ ਸੁ ਸੁਨੋ ਸਿੱਖ ਬਰ1।ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ 
ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਿਖਰਾਯੋ । ਨਿੰਦਾ ਦੋਖ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਗਟਾਯੋ ॥ ੧੮॥ ਸ਼੍ੰ ਮੁਖਵਾਕ-= 

ਸਲੋਕ ਮ੧ ੪॥ 
ਤਪਾ ਨ ਹੋਵੈ ਮਦ ਹੁ ਲੋਭੀ ਨਿਤ ਮਇਆ ਨੌ ਫਿਰੈ ਜਜਮਾਲਿਆੰ ॥ 
` ਅਗੇ ਦੇ ਸਦਿਆਂ ਸਤੈ ਦੀ$ ਭਿਖਿਆ ਲਏ ਨਾਹੀ ਪਿਛੋ ਦੇ ਪਛੁਤਾਇਕੈ 

ਅਣਿ ਤਪੈ ਪੁਤੁ ਵਿਚਿ ਬਹਾਲਿਆਂ ॥ ਪੰਚ ਲੋਕ” ਸਭਿ ਹਸਣ ਲਗੇ ਤਪਾਂ 

ਲੋਭਿ ਲਹਰਿ ਹੈ ਗਾਲਿਆ ॥ ਜਿਥੈ ਥੋੜਾ ਧਨੁ ਵੇਖੋ ਤਿਥੇ ਤਪਾ ਭਿਟੈੱ“ 
ਨਾਹੀ ਧਨਿ ਬਹੁਤੇ ਭਿਠੈ ਤਪੈ ਧਰਮੁ ਹਾਰਿਆ ॥ ਭਾਈ ਏਹੁ ਤਪਾ ਨ 

ਹੋਵੀ ਬਗੁਲ। ਹੈ ਬਹਿ ਸਾਧ ਜਨਾ ਵੀਚਾਰਿਆ ॥ ਸਤ ਪੁਰਖ ਕੀ ਤਪਾਂ 
ਨਿੰਦਾ ਕਰੈ ਸੈਸਾਰੈ ਕੀ ਉਸਤਤਿ ਵਿਚਿ ਹੋਵੋ ਏਤੁ ਦੋਖ ਤਪਾਂ ਦਯਿ$ 

ਮਾਰਿਆ ॥ ਮਹਾ ਪੁਰਖਾਂ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕਾ ਵੇਖੁ ਜਿ ਤ੫ ਨੇ ਫਲੁ ਲਗਾ ਸਕੂ 
ਗਇਆ ਤਪੇ ਕ ਘਾਲਿਆਂ ॥ ਬਾਹਰਿ ਬਹੈ ਪੋਚ ਵਿਚਿ ਤਪਾ ਸਦਾਏ ॥_ 

ਮਦਰਿ ਬਹੈ ਤਪਾ ਪਾਪ ਕਮਾਏ ।। ਹਰਿ ਐਦਰਲਾ ਪਾਪੁ ਪੈਚ ਨੋ ਉਘਾ 
ਕਰਿ ਵੇਖਾਲਿਆ ॥ ਧਰਮਰਾਇ_ਜਮਕੇਕਰਾਂ ਨੋ ਆਖਿ ਛੜਿਆਂ ਏਸ ਤ੫ 
ਨੋ ਤਿਥੈ ਖੜਿ ਪਾਇਅਹੂ ਜਿਥੈ. ਮਹ! ਮਹੀਂ ਹਤਿਆਰਿਆਂ ॥ ਫਿਰਿ ਏਸੁ 
ਤਪ ਦੈ ਮੁਹਿ ਕੋਈ ਲਗਹ ਨਾਹੀ ਏਹ ਸਤਿਗੁਰਿ ਹੈ ਫਿਟਕਾਰਿਆਂ ॥ 

__ਹਰਿ ਕੈ ਦਰਿ ਵਰਤਿਆ ਸੁ ਨਾਨਕ ਆਖਿ ਸੁਨਾਇਆ॥ ਸੋ ਬੂੰਬੈ ਜੁ 

ਦਯਿ& ਸਵਾਰਿਆ॥ ੧॥ 
ਝੌਪਈ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਦਯ ਦਯਾਂ ਕੇ ਰੁਘਬੈਠਤਿ ਪੰਕਤਿ ਬੀਚ ਅਨੂਪ” । 
ਹਫਕਜੋ ਨਾਂਹਿ” ਦਿਯੋ ਤਿਸ ਭੋਜਨ। ਨੰਦਕ ਧਿਰਕਾਰਮੋ ਸਭਿ ਲੋਗਨ॥ 
'੧੯॥ ਦੋਹਰਾਮਇਹ ਸਾਖੀ ਜੇ ਕੌ ਸੁਨੋ ਪੜਹਿ ਕਰਹਿ ਬੱਖਯਾਨ:4 ਤਿਸਕੇ 
ਨਿੰਦਕ ਨਾਸ਼ ਸਭਿ ਹੋਵਤਿ ਜਗ ਮੈ ਜਾਨ ॥੨੦॥ ਸ਼੍ਰੀ ਸਭਿਗੁਰ ਤਾਰਨ 

₹ਸਮੇ', ਵੇਲੇ । “ਢਬਾਇਆਂ । ਦਸਤ ਦੀ । “ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪੁਰਸ਼ । “ਪਤੀਜਦਾ (ਛੁੰਹਢਾ) । 
8ਪ੍ਰਮੇਸੂਰ ਨੇ । “ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਪੈਗਤ ਵਿਚ ਉਪਮਾਂ ਤੋਂ ਰਹਤ ਭਾਵ ਸੂਹਣੇ । “ਹਫਾਯਾ ਨਹੀਂ 

#ਸ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਉਚਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ੩੦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਚ ਬੈਠਫ।, 
ਡੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਟੈਗ ਟੁਟਣੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ । ਦੇਖੋ ਇਸੇ ਐਸੂ ਦੇ ਐਕ ੧੮ ਦੇ 
ਮਗਦੈਂ । __1੫੧=ਕਾਨ ਧਰ । __ ੩੫੩=ਜੇ ਜੋ ਪੜੈ, ਨੂਨੈ ਕਰੇ ਵੱਖਜਨ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੫੮੩ ) ਰਾਸਿ ੧। ਅੰਸ ੬੦, 
ਭਰਨ ਦੀਨ ਬੈਧਗੁਨਖਾਨ।ਜੋ ਜੋ ਆਵਹਿ ਸ਼ਰਨ ਕੋ ਸੋਜੋ ਲਹਿਕੱਲਰਾਨ ॥ ੨੧॥ ਚੌਪਈ ॥ ਅਪਰ ਕਥਾ ਅਬਿ ਸੁਨਹੁ ਅਗਾਰੀ । ਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ 

_ ਮੰਹਾਂਤਮ ਭਾਰੀ। ਇਕ ਖੱਤ੍ਰੀ ਥੋ ਪ੍ਰੇਮਾ ਨਾਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾਂ ਨੰਹਿੰ ਕਾਤਾ ਧਾਮ ॥੨੨॥ ਕੁਸ਼ਣ ਸ਼ਰੀਰ ਬਿਖੈ ਰਜ ਭਯੋ । ਅਧਿਕ ਦਰਿੱਦ੍ਰੀ ਸੋ ਹਇ ਗਯੋ। 
ਹਾਬ ਪਾਦ ਗਰਿਕੈ ਗਿਰ ੫ਰ੧ਕੋ ਨਹਿ ਨਿਕ ਹੋਠਿ ਦੇ ਖਰੇ॥੨੩॥ਬੇਖ 
ਅਮੰਗਲ ਪਿਖਤਿ ਗਿਲਾਨ'। ਮਾਖੀ ਬ੍ਰਿੰਦ ਸੈਗ ਨਿਤਿ ਠਾਨਿ੧ ਗਲ ਰ 
ਮਹਿ ਬਾਂਧਜੋ ਮਾਟੀ ਬਾਸਨ । ਠਾਂਢੋ ਹੋਇ ਆਇ ਕੋ ਪਾਸ ਨ॥੨੪॥ ਬੈਠੜੋ 
ਘਿਸਰਿ ਘਿਸਰਿ ਕਰਿ” ਚਾਲਹਿ । ਕਰਿ ਕੋ ਦਯਾ ਕ ਤਿਹ ਘਾਲਹਿ“। ਇਸ ਬਿਧਿ ਅਪਨੌ ਸਮੋ ਬਿਤਾਵਹਿ । ਦਜੋਸ ਜਾਮਨੀ ਸੈਕਟ ਪਾਵਹਿ॥ 
੨੫॥ਜਿਸ ਢਿਗ ਹੁਇਾਂਤ੍ਰਿਸਕਾਰਹਿ ਸੋਇ। ਦੇਖਨਿ ਭੀ ਨ ਕਰਹਿ ਤਿਸ ਕੌਇ। ਤਿਨਿ ਗੁਰ ਮਹਿਮਾ ਸੁਨੀ ਘਨੇਰੀ। ਜਨਮ ਰੈਕ ਜਿਮ ਸੁਰਤਰ 

.ਕੈਰੀ॥੨੬॥ਸਨਿ ਸੁਨਿ ਜਸ ਕਉ ਹੁਲਸਹਿ ਮਨਮਹਿਂ। ਕ੍ਰਿਪਨ ਮਹਾਂ ਜਿਮਿ ਆਮਦ ਧਨਮੈਂ੧ਬਧਜੋ ਪ੍ਰੋਮ ਉਰ ਗਾਵਤਿ ਗੀਤ । ਧਰਹਿ ਧਕਾਨ ਠਹਿਰ= 
ਵਹਿ ਚੀਤ॥੨੭॥ਉਮਗਹਿ ਪ੍ਰੇਮ ਪੁਕਾਰਹਿ ਊਢੋਸੁਨਿ ਸੁਨਿ ਆਵੇਂ ਉਚ ਰੁ 
ਨੀਚੋ। ਮਨ ਕੀ ਉਕਤੀ” ਕਰੈ ਉਚਾਰ । ਪ੍ਰੰਮ ਮਗਨ ਕੋ ਲਹੈ ਨ ਸਾਰ ॥ 
%੮॥ ਰਾਗ ਕਬਿੱਤ ਨ ਬਾਨੀ ਜਾਨਹਿ । ਬਿਨ ਜਾਨੇ ਹੀ ਬਦਨ ਬਖ# 
ਲਾਗਿਕਹਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਬਾਕ ਕਛੁ ਮੋਟਾ (ਮੁੜ ਅਥਿ ਲੱਧਾ ਗਯਾ ਕਛੋਟਾਂ 
॥੨੯॥ ਸੁਨਹੁ ਜਹਾਨਾਂ ਕਹੋਂ ਬਭੇਰ । ਗਯਾ ਕਛੋਟਾ ਲੱਧਾ ਵੇਰ। ਜਥਿ 
.ਕਬਿ ਪ੍ਰੇਮ ਰਿਦੈ ਅਧਿਕਾਵੈ। “ਗਯਾ ਕਛੋਟਾ ਲੱਧ” ਗਾਵੈ॥ ੩੦ ॥ 
ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ ਹਸਹਿੰ ਸੁ ਆਪਸ ਮਾਂਹਿ ਪਾਣੀ ਅੰਨ ਆਨਿ ਦੇ' ਤਾਂਹਿਸਤਿ- 
ਗੁਰ ਕੌ ਸਿਮਰੜਿ ਚਿਤ ਚਾਹਤਿ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵੋਂ-ਬਹੁੜ ਉਮਾਹਤਿ 
॥੩੧॥ਸੈਗ ਨਿਤੋਬਨਿ ਘਿਸਰਤਿ'” ਚਾਲਹਿਉਪਲ ਪਠਨ ਪ੍ਰੋਮਕਲਾ"ਪ੍ਰਤਿ- 
ਪਾਠਲਹਿ। ਚਿਤਵਤਿ-ਮੈ' ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਊ । ਆਧਿ ਬਜਾਧਿ ਅਘ 

_ਨਸਾਊਂ-॥੩੨॥ਜੋਗੁਰ ਮਗ ਕੋ ਮਿਲਿ ਵੁਲਿ ਚਲ"।ਕਿਉ' ਨਹਿ ਕੁਗੜਿ 
_ਗਲਕੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ("ਰੂਪ ਭਜਾਨਕ, ਵੇਖਦਿਆਂ ਨਫਰਤ (ਆਵੇ) । ₹ਮਪੀ# ਸਮੂਹ ਨਾਲ 
ਸ਼ਦਾ ਰਹਿਣ । “ਘਸੀਟ ਘਸੀਟ ਕੇ । “ਕੋਈ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਹੋਣੀ ਤਿਸਨੂੰ ਪਾਵੇ । $ਜਿਵੇ' 
ਵੱਭਾ ਕੰਜੂਸ ਧਨ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿਚ (ਅਨੰਦ ਹੰਦਾ ਹੈ) । “ਭਾਵ ਜੋ ਮਨ ਵਿਚ ਆੰਵਦੀ ਹੈ । “ਕਿਤਾ । ੯ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪੜਦਾ । ““ਜੁੱਕੜ ਘਸੀਟ ਕੇ । "'ਧ੍ੇਮ ਸਰੂਪ । ੯੨ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਨਿੰਮਤਾ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਚਲੇ । #ਂਪ?=ਜਾਇ। 



ਜੀਵਨ ਅਬਿ ਨਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਨ ।ਗੁਰ ਕੇ ਦਰ ਪਰ ਪਰੋਂ ਸਬਾਨ'-।ਚਿਢ ਕੱਢਿ 

ਪ੍ਰੋਮ ਥਿਰਕੋ ਦਰ ਆਗਹਿਗਸਨਮੁਖ ਬੈਠਹਿ, ਨਹਿੰ ਥਲ ਤਯਾਗੰਹ॥੩੯॥ 

ਪ੍ਰਮ ਬਿਸਾਲ ਗੁਰੂੈਮਹਿੰ ਬਰੇ। ਮੁਖ ਤੇ ਨਿਤਿ “ਗੁਰ ਗੁਰ ਗੁਰ? ਕਰੇ। ਕੱਬਿ 

ਕਬਿ ਗਾਵਹਿ ਉਚੀ ਧੁਨ ਤੇ । ਆਵਤਿ ਜਾਤਿ ਸਿੱਖ ਸਭਿ ਸੁਨਤੇ ॥੩੯੪ 

ਪਗਯਾ ਕਛੋਟਾ ਲੱਧਾਗਾਵੈਉਚੇ ਟੇਰਤਿ੬ ਗੁਰੂ ਸੁਨਾਵੈ। ਖਰੇਆਨਿ ਹੋਵਝਿ 
ਸੂਨਿ ਪਾਹੂ। ਕਹਿ ਕਹਿ ਪੁਨਹਿ ਗਵਾਇਸਿ[ ਤਾਂਹੂ' ॥ ੪੦॥ ਕਹੇ ਨਰਲਿ 
ਕੋਪ ਬਿਤਾਵਹਿ।-ਪੂਚਿਬ 

'ਆਛੋ ਥਾਨ ਨ ਆਨ/ਕਬਹੂੰ ਤੌ ਹੁਇ ਹੈਂ ਅਘ ਹਾਨ ॥੪੨ ॥ ਗੁਰ ਦਰਲੋ 

ਅਬਿ ਤਜਾਗੌਂ ਨਾਂਹੀ । ਜੀਵਤਿ ਮਿਰਤਕ ਕੈ ਦੂਖ ਮਾਂਹੀ' । ਰਹੋ ਸ਼ਰਲ 

ਐੈਂ-ਚਿਤਵਤਿ ਐਸੇ ਆਵਹਿ ਲੋਕ ਕਹਾਵਹਿੰ ਤੇਸੇ੪੩॥ਪਾਣੀ ਅੰਨਦਯਾ 

ਕਰਿ ਦੇਤਿਬਬੈਠਜੋ ਰਹੈ ਸੁ ਦਰਸ਼ਨ ਹੇਤਿ।ਕਬਹਿ ਕਸ਼ਟ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਬ੍ਰਿਧੈਤਾ। 
ਬੋਲਤਿ ਬੋਲਤਿ ਭੂਮ ਗਿਰੈਤਾਂ ॥੪੪॥ ਪਰਜੋ ਰਹੈ ਰੋਦਨ ਕੌ ਠਾਨਭਿ। 

ਗਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕੌ ਅਤਿ ਹਿਤ ਜਾਂਨਤਿ ।ਇਮਿ ਬਜਾਕੁਲ ਕੌ ਦੇਖਿ ਦਖਿਤ 

੧0੩ ਹੋਵੇ। ੨ਸਂ ਦੁਖ ਨਾਲ ਘੇਠੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਫਲ ਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ । "ਚਾਹੇ ਜਾਂਢਾ ਹਾਂ । 

ਝਜਾਂਦਾ (ਮੈਂ ਭੀ) ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ' । “ਗੁਗਾਂ ਦੇ ਦਰਵੱਜੇ ਦੀ ਥੀਂ ਤੇ ਪਿਆ ਰਹਾਂ । (ਅ) ਗੁਰਾਂ 

ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਪਿਆ (ਰਹਾਂ ਕਦੇ) ਥਾਂ ਪੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। $ਬੋਲਕੇ । ?ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਵਿਚ 

ਤਿਸ ਪਾਸੋਂ ਗਾਇਨ ਕਰਾਂਵਦੇ ਹਨ । ੯ਦੁਖ ਵਿਚ ਜੀ'ਵਦਿਆਂ ਅਥਵਾ ਮਰ ਗਇਆਂ । €ਡਿੱਗ 

ਪੈਂਢਾ ਹੈ। #ਪ: =ਗ਼ੂਰਨਿ । 1੫:-ਗਵਾਵੈ' । 



ਰੀ ਗੁਰ ਪੁਤਪਪ ਸੂਰਦ । ( ੧੫੮੫) ਗਾਸਿ ੧। ਅੰਸ਼ ੬8, ' 

ਕੌਂ। ਸਿੱਖਯ ਦਯਾ ਕਰਿ ਦ੍ਵਤੇ ਚਿਤ ਕੋ ॥ ੪੫॥ ਅਰਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਗੰਤ ਗੁਰੁ 
ਅਗਾਰੀ । “ਇਕ ਕੁਸ਼ਟੀ ਜਿਸ ਤਨ ਦੁਖ ਭਾਰੀ । ਪਰਜੋ ਰਹੈ ਰਾਵਰ ਕੇ 
ਕਦ ਗਿ ਵੀਹ ਵਹ ਸਰਬ ਦਰਕਤ ਜੀ ਦਿ ਚਾਹੜਿ 

ਭੋਸਿਮਰਨ ਸਦਾ ਆਂਪ ਕੌ ਕਹਿਤੋਮੁਖ ਤੇ ਗਾਵਤਿ ਗੀਤ ਜੁ ਸੋਉ। 
ਕਰਾਂ ਕਿਛੁ ਕਹੈ, ਨ ਜਾਨਤਿ ਕੋਉ॥੪੭॥ਸੁਨਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਭਿ ਸਮੁ- 
ਬਾਏ/ਹਮ ਜਾਨਤਿ ਹੈ' ਜੋਕ੍ਛ ਗਾਂਏ-ਪੜਦਾ ਬੱਸਤ੍ਰ ਜੁ ਮੇਰੋ ਗਯੋਪੁਨ 
ਗੁਰ ਸੋਂ ਮੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਕਯੋ"-॥੪੮॥ ਮੋ ਕਹੁ ਪਾਯੋ” ਤਾਂਹਿ ਸੁ ਗਾਵੈ। ਸਭਿ 
ਲੈਕਨ ਕੋ ਟੇਰਿ ਸੁਨਾਵੇ। ਮੈਂ ਜਾਨਤਿ ਹੋਂ' ਤਿਸ ਕੋ ਪ੍ਰੇਮ। ਜਿਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ 
ਕਰ ਛੇਮ॥੪੯॥ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰਦਿਨ ਕਿਤਿਕਬਿਤਾਏ।ਊਚੇ ਟੇਰਤਿਗੁਰੂ 

ਜਬਹਿ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇ ਬਯਾਂਕੂਲ ਕਰਗੋਨਹਿੰ ਸੁਧ ਦੇਹਿ,ਰਹਯੋ ਧਰਪਰਮੇ 
ਕਸ ਉਰ ਕੀ ਲਖ ਅੰਤਰਜਾਮੀ।ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਥ ਗੁਰ ਸ਼੍ਰਾਮੀ। 
ਜਾਨਯੋ ਭਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹ ਜਾਂਗਾ । ਅਪਰ ਆਸਰੋ ਮਨ ਕਰਿ ਤਯਾਗਾ ॥ 
੫੧॥ ਬਾਂਉ ਨਿਥਾਂਵਨ, ਮਾਨ ਨਿਮਾਨਾ। ਇਸ ਬਿਧਿ ਕੋ ਨਿਜ ਬਿਰਦ 
ਪਛਾਨਾਡ਼ਏ ਪ੍ਰਮੈਨ ਸਭਿਨਿ ਸੋਂ ਕਹਾ/ਤਿਸ ਕੋ ਲੇ ਆਵਹੁ ਅਬਿ ਬਿਹਾਂ॥ 
੫੨॥ਹਮਰੇ ਮੱਜਨ ਕੋ ਜਲ ਜਹਿੰਵ।ਸੋਚਤਿ ਟਿਕਯੋ ਲਿਜਾਵਹੁ ਤਹਿੰਵਾ। 
ਨੀਕੇ ਜਾਇ ਸ਼ਨਾਨਹਿ ਦਹੀ । ਹੋਇ ਜਾਇਗੀ ਸੁਧ ਸਭਿ ਦੇਹੀ ॥ ੫੩ ॥ 
ਹੈਗ ਮਜੀਠੀ ਅੰਬਰ ਲਯਾਵਹ । ਸਰਬ ਸ਼ਰੀਰ ਇਸੇ ਪਹਿਰਾਵਹੁ । ਨਖ 
ਸਿਖ ਲੋ ਛਾਦਨ ਕਰ ਸਾਰੇ” । ਪੁਨ ਆਨਹੁੰ ਤੁਮ ਨਿਕਟ ਹਮਾਰੇ” ॥੫੪॥ 
ਸੁਨ ਸਿੱਖਕਨ ਕਰ ਚੌਂਪ ਗਏ ਹੈਂ।ਕਹਯੋ“ਉਦੈ ਤਵ ਭਾਗ ਭਏ ਹੈਂਮਤਿਹ 
ਜਲ ਜਾਇ ਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਵਾ । ਰੋਗ ਮਜੀਠੀ ਬਸਤ ਉਢਾਵਾ ॥੫੫॥ ਨਖ 
ਸ਼ਿਖ ਛਾਦਨ ਕੀਨਿ ਸਰੀਗਲੇਪਹੁੰਚੇ ਪੁਨ ਸਤਿਗੁਰ ਤੀਗਕ੍ਰਿਪਾਦ੍੍ਸ਼ਟਿ 
ਤੇ ਦੇਖਿ ਕ੍ਰਿਪਾਲਾ । ਨਿਜ ਕਰ ਸੋਂ ਮੁਖ' ਵਹਿਰ ਨਿਕਾਲਾ॥੫੬/ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿ 
ਪਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਜਬੇ। ਤਨ ਅਰੋਗ ਭਾ ਸੁੰਦਰ ਤਬੈ।ਨਿ ਜ ਕਰਤੇਪੁਨ 
ਬਸਤ ਦਏ ਹੈਂ।ਸਭਿ ਨਵੀਨਪਹਿਗਇ ਦਏ ਹੈਂ॥੫੭॥ਮੰਤ੍ ਸੁਸ਼ੌਂ ਤਿਨਾਮ 
ਕੋ ਦੀਨਸਿ । ਭਾਲ ਬਿਸਾਲ ਤਿਲਕ ਤਿਨਿ ਕੀਨਸਿ। ਰਜ ਕਨ ਤੇ ਗਿਰ 
“ਬਸਤੁ ਦਾ ਪੜਦ ਜੋ ਮੋਰਾ ਗਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪੁਪਤ ਹੋਗਿਆਂ । ਭਾਵ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ _ 
ਬਸਤੁ ੪੦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੰ ਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਗਲ ਗਦਾ ਹੈ। “ਇਕੱਠਾ 
ਰਿ ਲੱ ਪਿਆ ਹੈ। #ਨਹੂੰ ਤੋਂ ਚੋੀ ਤਕ ਢਕ ਕੇ ਸਾਰਾ । “ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ 

ਮਿਦਾ ਮੁੰਹ 



__਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੫੮੬) ਰਾਸਿ ੧। ਅੰ ੬8, 

ਸਮਸਰ” ਕਿਯੋ।ਨਾਮ€ਮੁਰਾਰੀ'ਪੁਨ ਧਰਿ ਦਿਯੋ ॥੫੮॥ਸਭਾ ਮਝਾਰ ਕਹਜੋਂ 
ਗੁਰ ਬੈਨ । “ਤਨੂਜਾ” ਹੈ ਜਿਹ ਸਿਖ ਕੇ ਐਨ । ਮਮ ਆਇਸ ਤੇ ਇਸ ਕੌ 
ਦੈਵਹਿ । ਲੌਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਅਨੰਦ ਸੁ ਲੋਵਹਿ॥ ੫੯॥ ਸ਼ੀਹਾਂ ਉੱਪਲ ਸਿੱਖ 
ਕੁਲੀਨੜਿਨ ਕਰ ਜੋਰੇ ਬਿਨਤੀ ਕੀਨਿ/ਬਰਪ੍ਰਾਪਤਿ"ਕੰਨਯਾਂ ਘਰਮੇਰੈ। 
ਹੈ ਪ੍ਰਕੁ[ਫਿਰੈ ਇਸੀ ਸੈਗ ਵੇਰੇਂ” ॥੬੦॥ ਇਮਿ ਕਹਿ ਨਿਜ ਇਸਤ੍ਰੀ ਢਿਗ 
੫੬੪ ਕਲਹਿਨਿ ਨਿਠੁਰ ਸੁਭਾਯੋਪਤਿਹ ਕੇ ਸਾਥ ਨ ਗਾਥ ਜਨਾਈ। 

ਕਹਿ ਦਈ ਫਲਾਈ ॥ ੬੧॥ “ਤੁਝ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਕ 
ਉਚਾਰੇ । ਲੋਗਰ ਠਹਿਲ ਕਰਹੁ ਵਿਨ ਸਾਰੋ।ਪਤਿ ਥੇ ਸਨ ਗਮਨੀ ਜਿਸ 
ਕਾਲਾ । ਸ਼ੈਗ ਸੁਤਾ ਲੇ ਗੁਰ ਵਿਗ ਚਾਲਾ ॥੬੨॥ ਤਤਛਿਨ ਸਾਥ ਮੁਰਾਰੀ 
ਭਹਾਂ। ਵੇਰੇ ਵਿਏ ਭਾਉ ਕਰਿ ਮਹਾਂ । ਕੁਕਡਿ ਮੁਕੜਿ ਤੂਰਨ ਤਿਸ ਦੀਨ। 
ਸਗ ਨਾਦ ਤਰ ਅਗ ਵਹੀ 
ਪੁੰਚਾਵਾ । ਅਦਲੁਤ | ਗੁ | 
ਦਈ ਸੁੰਦਰੀਂਪੁਨ ਸੁਖ ਸੈ ਪ ਬਲਵਾ। ਝ ਸੁਨਤਿ ਸਕਲ ਬਿਸਮਾਂਏ। 
ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਿਮਾ ਲੱਖਿ ਅਧਿਕਾਂਏ । “ਚਹੈ' ਸੁ ਕਰੈ' ਕਲਾ ਸਭਿ ੬ 
ਦਾਸ ਉਧਾਰੰਨ ਦੁਸ਼ਟਨਿ ਚੂਰਨ ॥ ੬੫ ॥ ਏਕ ਘਟੀ ਮਹਿ 
ਪਾਯੋ। ਤਨ ਅਰੋਗ ਪੁਨ ਬਾਂਹ ਸਹਾਯੋ”। ਸ਼ੀਂਹੇ ਬ੍ਯਾਂ” ਲੌਗਰ ਅੰਧ 
ਸੰਨਤੋ। ਮਹਾਂ ਦੁਖਿਤ ਚਿਤ ਮਹਿ ਸਿਰ ਧੁਨ3ੋ॥੬੬॥ਆਂਈ ਰੁਦੜਿ ਸਤਿੰ> 
ਗੁਰੂ ਤੀਰ । “ਇਹੁ ਕਯਾ ਕੀਨਸਿ ਊ ਹੇ ਪ੍ਰਭੁ ਧੀਰ !।ਕੁਸ਼ਟੀ, ਮਾਤ ਪਿਤਾਂ 
ਕਲ ਹੀਨ। ਸੁਤਾਂ ਨਿਨਾਵੇ ਕੌ ਮੁਰ ਦੀਨ? ॥ ੬੭ ॥ ਸੁਨਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰ- 
ਦਾਸ ਤਬਿ ਹਐਕਹਜੋ ਤਾਂਹਿ ਕਰਨਾਓੈਗ ਰਜੇ/“ਜਾਨਹੁੰ ਮਮ ਸੁਤ ਇਹੁ 
ਜੁ ਮੁਗਰੀ।ਬਯਾਹਜੋ ਤਨੁਜਾ ਸੈਂਗਿ ਤੁਮਾਂਰੀ ॥ ੬੮॥ ਤਵ ਤਨੁਜਾ ਕੌ ਨਾਮ 
ਮਥੋ ਹੈ। ਨਾਮ ਮੁਰਾਰੀ ਯਾਂਹਿ ਕਥੋ ਹੈਮਥੋ ਮੁਰਾਰੀ ਸਿਮਰੇ ਨਾਮ ਪੂਰਨ 
ਹੋਹਿ ਨਰਨ ਕੇ ਕਾਂਮ ॥੬੯॥ ਮੱਥੋ ਨਾਮ ਆਗੇ ਕਹਿ ਆਛੇਨਾਂਮ ਮੁਰਾਰੀ 
ਭਾਖਹਿੰ ਪਾਛੈ । ਨਰ ਧੂਜਹਿੰਗੇ ਮਥੋ ਮੁਰਾਰੀ । ਚਿਤ ਚਿੰਤਾ ਦਿਹੁ ਸ਼ੋਕ 
੯ ੬ ਪਰਬਤ ਬਰਾਬਰ । “ਕੌਨਜਂ । ₹ਉਚੀ ਕੁਲ ਵਾਲਾ । “ਵਰ ਨੂੰ ਪਰਾਪਤ 
੨! ਅੱ । “ਭਾਵ ਏਸੋ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦਿਓ । $(ਜੋ) ਖੋਟੀ ਲੜਾਕੀ ਤੇ ਕਠੋਰ ਸੁਡਾ ਦੀ 
ਸੀ'ਦਲ ਦਿੱਤੀ। 'ਨਰੇਕ ਦੇ ਲਾਇਕ ਜੋਵ ਨੂੰ । ੯ਇਸਤੀ । "“ਸ਼ੀਂਹੇ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਨੇ । 
“ੜ੍ਰਿਪਾ ਦੇ। #ਂਪ£=ਸਤਿਗੁਰ। __1ਪ੪=ਤਿਸ, ਜਿਹ । 



ਸੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੫੮੭) ___ ਰਾਸਿ ੧। ਅੰਜੂ ੬੧, 
'ਬਿਸਾਂਰੀ॥7੦॥ਇਹੁ ਦੋਨਹੁ ਹੋਏ ਬਡਭਾਗੇ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਮਭਗਤਿ ਮਾਹੈ ਪਾਂਗੇਂ। 

__ਛੂਸ਼ਨਿ ਹੋਇ ਪੁਨਹਿ ਘਰ ਗਈ । ਦੈਪਤਿ ਕੋ ਗੁਰ ਆਗਜਾ ਢਈ॥੭੧॥ 

“ਮਥੋ ਮੁਰਾਰੀ!ਅਬਿ ਤੁਮ ਜਾਵਹੁ । ਸੱਤਜਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਦ੍ਰਿਕਾਵਹੁਗੁਰ 

'ਸਿੱਥੀ ਜਗ ਅਧਿਕ ਬ੍ਰਿਧਾਵਹਨਿਜ ਗ੍ਰਹਿਬਸਹੁ ਸਦ' ਸੁਖ ਪਾਵਹੁ॥੭੨॥ 

ਭੇਰੋ ਬਾਂਕ ਵੁਰੈ ਜਿਮਿ ਕਹੈ।ਬਰ ਕੈ ਸ੍ਰਾਪ ਦੇਹਿੰ ਜਿਸ ਚਹੈਂ।ਤੇਰੀ ਭਗਤਿ 

ਪਰੀ ਅਬਿ ਪੂਰੀ। ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਭਈ ਮਹਾਂ ਗਤਿ ਰੂਰੀ੭੩॥ਤੁਝਿ ਸੋਂ ਮਿਲੋ ਸੁ 

ਭਵਜਲ ਤਰੈ।ਤੋਂ ਕਹਿਬੋ ਇਸਤੇ ਕਯਾ ਪਰੈ" । ਭੂਕਤਿ ਮੁਕਤਿ ਨਵਤਨ 

_ਭਿਸ ਦੈਕੈ । ਬਿਦਾ ਕਰਜੋ ਗਮਨਜੋ ਸੁਖ ਪੈਕੋ॥7੪॥ਗ੍ਰਿਹਨਿਜ ਬਸਿ ਗੁਰ 

ਸਜਸ ਕਰੇਤਾਂ । ਮਿਲਜੋ ਜਿ ਤਿਸ ਸੁਖਿ ਸੋਪਿ ਭਵੈਤਾ”। ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਇਵ 

ਦੀਨਨਿ ਕਾਮ। ਯਾਂਤੇ “ਦੀਨ ਦਕਾਲ” ਕਹਿੰ ਨਾਮ॥੭੫॥ਇਮੇ 
ਅਨੇਕ ਉਾਰੇ/ਜਗ ਮਹਿ ਪ੍ਰਗਟਜੋ ਜੈ ਜੇ ਕਾਰੇਧਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਜੋ ਸੁਨੈ 'ਸੁਨਾਵੈ। 

ਫ਼ਾਰ ਪਦਾਰਥ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਵੈ ॥ ੭੬ ॥ ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਝੇ ਪ੍ਰਥਮ 

ਫ਼ਾਸੈ “ਮਥੋ ਮੂਗਾਫੀ? ਪੂਮਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਸ਼ਸ਼ਟੀ ਅਬੂ । ੬੦ ॥ 
੬੧, [ਖੇਡ ਸੋਇਲੀ ਝ੍ਰਹਮਣ ਪੂਸੈਗ । ਗੋਂਦੈ ਦੇ ਪੁਤ੍ਰ ਰੰ ਕੀਤੀ ਦਾ ਫਲ] । 

ਵੋਹਗਾ ॥ ਦਿਜਬਰ ਖੇਡਾ ਸੋਇਰੀਏ ਦੁਰਗਾ ਭਗਤਿ ਬਿਸਾਲ । ਨਿਤ ਪ੍ਰਤਿ 
ਉਵ ਕਰੇ ਧਰੇ ਗੜ਼ਾਨ ਸਭਿ ਕਾਲ ॥ ੧ ॥ ਝੌਪਈ ॥ ਨਰ ਸਮੁਦਾਇ 

(ਲਹਿ ਢਿਗ ਆਵੈਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰਗਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਾਵੈਂ । ਮੈਮਤ ਮਹਿ ਜੁਗ 

ਜਾੜਾ ਕਰਿਹੀਨਿਰਜਲ ਨਿਰਾਹਾਰ ਬ੍ਰਤ ਧਰਿਹੀਂ॥੨॥ਇਕਬਾਰੀ ਜਾਤ੍ਰਾ 

ਕੰ ਚਲਯਤਿਸਕੇ ਮੈਗ ਬ੍ਰੰਦ ਨਰ ਮਿਲਤੋਚਲਤਿ ਪੰਥ ਮਹਿੰਗੁਰ ਪੁਰਿ” 

ਆਵਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਬੇ ਕੋ ਲਲਚਾਵਾ॥੩॥ਭਯੋ ਠਾਂਢਿ ਜਥਿ ਗੁਰਕੇ ਦ੍ਰਾਰੇ। 

ਤਬਿ ਸਿੱਖਕਨ ਇਮਿ ਬਾਕ ਉਚਾਰੇ । ਗੁਰ ਆਗਜਾਂ ਕੋ ਸੁਨਿਬੋ ਕਰੀ- 

ਅਹਿ।ਬਹੁਰ ਨਿਕੇਤ ਪੌਰ ਮਹਿੰ ਬਰੀਅਹਿ॥੪॥-ਪ੍ਰਥਮ ਦੇਗ ਤੇ ਅਚਵਹੁ 

ਜ਼ਾਇ। ਪੀਛੇ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੌ ਪਾਇ-। ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਖੇਭੇ ਕੀਨਿ ਬਿਚਾ- 

ਰਨਿ।-ਮੈਂ ਕਿਮਿ ਕਰਿਹੋਂ ਨੇਮ ਨਿਵਾਰਨਿ ॥੫॥ ਸੁਚ ਕਰਿ ਕਰੋਂ ਅਹਾਰ 

ਹਸੈਸ਼ੂਗੁਰ ਕੀ ਦੇਗ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਅਸ਼ੇਸ਼ੁ'।ਆਸ਼੍ਹਮ;ਬਰਨ੦ਨੇਮ ਬਿਵਹਾਰ। ਗੁਰ 

_&ੋ ਮਿਲਹਿੰ ਸਕਲ ਨਿਰਵਾਰਿਂ॥੬/ਐਸਾਂ ਕੋ ਬਡ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋਇ । ਗੁਰ ਹਿਤ 

ਕਤ(ਹੁਣ) ਇਸਤੇਂਪਰੇ (ਹੋਰ)ਕੀ ਕਹੀਏ । “ਉਹ ਡੀ ਸੁਖੀ ਹੇ ਗਿਆ । “ਬਿਨਾਂ ਜਲ ਤੇ ਬਿਨੀ 

ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਵਰਤ-ਚਖਦਾਸੀ।“ਤਾਵ ਸ਼੍ਰ ਰੋਇੰਦਵਾਲ/“ਨਗਰ ਵਿਚ ਆਵਾਜਾਈ ਸਭਦੀਹੈਗਰੂ 

ਜੀਨੂੰ ਸਾਂਟੇ(ਨੇਮ)ਛੱਡਕੇ (ਲੋਕੀ) ਮਿਲਦੇ ਹਨ । ₹ਭਾ: ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ “ਸੋਇਨੀ? ਲਿਖਜਾਂ ਹੈ। 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੫੮੮ ) ਚਾਸਿ ੧। ਅੰਸੂ ੬੧. 
ਰਖਹਿ ਅਪਰ ਸਭਿ ਖੋਇ" । ਦੁਰਲਭ ਬਰਨ ਸੁ ਆਸ਼੍ਰਮਨੈਂ ਧਰਮ। ਨਹਿ 
ਤਜਿ ਸਕੋ ਸਹਤ ਜਗ ਸ਼ਰਮਾਂ-॥੭॥ਇਮਿ ਉਰ ਤਰਕਤਿ ਹਟਿ ਸੋਰਹੜੋ 
ਅੰਤਰ ਗਯੋ ਨ ਦਰਸ਼ਨ ਲਹਜੋ। ਗਮਨਜੋ £ੱਥ ਅਗਾਰੀ ਫੇਰ । ਲਿਯੋ ਸੈਗ 
ਮਹਿ ਸਗ” ਬਡੇਰ ॥ ੮ ॥ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਤਜ;ੋ ਦੁਇ ਕੌਸ। ਜਾਇ ਕਰੜੋਂ 
ਡੇਰਾ ਸ਼੍ਰਮੁ ਹੋਸ । ਖਾਨ ਪਾਨ ਕਰਿਕੇ ਜਬਿ ਸੋਯੋ/ਮਹਾਂ ਭਿਆਨਕ ਸਪਲੋ 

-_ਹੋਯੋ॥੯॥ ਦਾਰੁਨ ਰੂਪ ਕਾਲਕਾ ਹੇਗਿਤ੍ਰਾਸ ਪਾਇ ਕਰਿ ਬੋਲਜੋ ਫੇਰ।“ਹੇ 
ਮਾਤਾ] ਮੈਂ ਭਗਤ ਤ੍ਰਮਾਰਾ । ਕ੍ਰ ਜੋਗਨੀ ਮੁਹਿ ਪਰਵਾਰਾਂ॥੧੦॥ਇਨ ਝੇ 
ਰੱਛਾ ਮੇਰੀ ਕਰੀਅਹਿ। ਨਹਿੰ” ਭੱਖਹਿੰ# ਸਗਰੀ ਨਿਰਵਰੀਅਗਿ। ਕੌਨ ਦੋਸ਼ 
ਮੇਰੋ ਅਸ ਜੋਵਜਿਸ ਤੇ ਤ੍ਰਾਸਕ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵਾ॥੧੧॥ਸੁਪਨੇ ਮਹਿੰ ਤਿਸਕੋ 
ਸਮੜਾਯੋ । “ਹਤੋ ਭਗਤ, ਤਬਿ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਯੋ । ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਬੇਮੁਖ 
ਹੁਇ ਆਵਾ। ਯਾਂਤੇ ਤੋਹਿ ਤ੍ਰਾਸ ਦਰਸਾਵਾ ॥੧੨॥ ਮੋਹਿ ਭਗਤਿ ਕਰਿਬੇ 
ਫਲ ਇਹੁ ਹੈ।ਸ਼ਰਧਾ ਯੁਤਿ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਲਹਿਹੈ।ਨਾਂਹਿ ਤਿ ਮੇਰੀ ਭਗੜਿ 
ਨ ਪਾਵੈ। ਗੁਰ ਤੇ ਬੇਮੁਖ ਹੁਇ ਦਰਸਾਵੈਂ”॥੧੩॥ ਜਗਤ ਉਧਾਰਨ ਹਿਤ 
ਅਵਤਾਰ । ਭਗਤਿ ਰੂਪ ਹਇ ਰਹਤਿ ਉਦਾਰ । ਲਾਖਹੁੰ ਲੌਕ ਸੁਮਤਿ ਕੌ 
ਪਾਇ।ਲਿੱਖੀ ਮਾਰਗ ਕੌ ਪ੍ਰਗਟਾਇੰ ॥੧੪॥ ਦੂਰੇ ਰਹੈਂ ਪ੍ਰਭੁ ਕੇ ਅਵਤਾਰ। 
ਹਿਰ ਅਥਿ ਮਿਲਹੁ ਭਰਮ ਨਿਰਵਾਰਗਸੁਨਿ ਸੁਪਨੇ ਮਹਿੰ ਬੈਦਨ ਕੀਨਿ। 
ਜਾਗਯੋ ਪੁਨ ਅਚਰਜ ਮਨ ਲੀਨਿ ॥੧੫॥ ਦੋਹਰ॥ ਭਈ ਭੋਰ ਉਠਿ ਕਰਿ 
ਹਟਜੋ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤਿਆਯਹੁ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਮਹਿ ਦਿਢ ਸ਼ਰਧਾ 
ਧਰਿ ਚੀਤਿ ॥੧੬।ਚੌਪਈ॥ ਪ੍ਰਥਮ ਦੇਗ ਮਹਿ ਅਚਕੋ ਅਹਾਰਾ। ਪੁਨ ਗਮ- 
ਨਜੋ ਜਹਿੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦ੍ਰਾਰਾ। ਜਿਸਕੇ ਰਿਦੈ ਪ੍ਰੇਮ ਬਹੁ ਜਾਗਾ । ਜਾਗਨ ਲਗੇ 
ਭਾਲ਼ਕੇ ਭਾਗ॥੧੭॥ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਯੋ ਜਾਇ ਕਰਿ ਜਬੈ। ਪ੍ਰੋਮ ਅਧੀਨ ਪਰਯੋ 

- ਪਦ ਤਬੈ । ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬੂਬੜੋ “ਦਿਜ[ਕਹੋ$ । ਕਿਤ ਤੇ ਆਇ ਦਰਸ ਕੋ 
ਲਹੋਂਊ੧॥੧੮॥ ਸੂਨਿ ਖੇਡੇ ਨੇ ਸਰਬ ਬਿੰਤਾਂਤ । ਬਿਦਤ ਗੁਪਤ ਸਭਿ ਕਹਿ 
ਬਖਯਾਤ।(ਮਨ ਗਿਲਾਨ ਕਰਿਮੈਉਠਿ ਗਯੋ।ਦਾਰੁਨ ਦਰਸ ਕਾਲਿਕਾਂ ਭਯੋ 
"ਗੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਪੇਮ ਰਖੇ (ਤੇ) ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਛ ਹੁਆ ਲਵੇ । “ਲੋਕ ਲਾਜ । ਵਆਪਣੇ ਨਾਲ 
ਲਿਆਂ ਸਾਥ । ਦਥੱਕ ਕਰਕੇ । “ਭਯਾਨਕ ਦੋਗਨੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ । ੬ਖਾ ਨਾਂ ਲੋਣ । 
“ਜੋ ਗੁਦੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਕੇ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਵੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਭਗਤੀ ਨਾਂ ਪਾਵੇਗਾ । 

ਮਂਪ:-ਆਸ਼ਰਮ । ਪ-ਮੋਰ । ਊ੫੪-ਹੁਇ । ਊਪਮ-ਕਹਜੋ। ਊਪਮ=ਲਹ੍ਯੋ। 



ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਂਪ ਮੂਰਜ । (੧੫੮੯) ਗਾਸਿ ੧। ਅਸੂ ੬੧, #੧੯ਤੁਮਰੋ ਤੇਵ ਬਤਾਯੋ ਸਾਰੋਂ।ਹਵਿ ਆਯੋ ਮੈਂ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੋ।ਅਬਿਮੇਰੇ ਪਰ ਜੇ ਤੁਮ ਦਯਗਸੁਪਨੇ ਮਹਿ ਦੇਵੀ ਕਹਿ ਦਯ॥੨੦॥ਕੁਪਤ ਰੂਪ ਤਬਿ ਹੈਰਨ ਕਰ% ਸੁਨੇ ਬਾਕ ਜਿਸ ਕੇ ਮੈਂ ਮੁਰਯੋ । ਸੋ ਸਰੂਪ ਜਗਮਾਤ ਮਹਾਂ- ਬਰ । ਭਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸਨ ਮੋਹਿ ਪਰ॥੨੧॥ ਏਹੁ ਸੇਦੇਹ ਮਹਾਂ ਉਰ ਮੇਰੇ । 
ਨ ਬਿਨਾ ਭਗਵਤੀ ਹੇਰੇ । ਤੁਮ ਸਮਰਥ ਸਭਿ ਰੋਤਿ ਮਹਾਂਨਾ । ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਹੁ ਸੈਸੈ ਉਰ ਹਾਨਾ॥੨੨॥ਸੁਨਿ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਕਸੇ ਭਾਖਯੋ। ਇਮਿ ਭੀ ਹੋਇ ਜਥਾ ਅਭਿਲਾਖਜੋ । ਸ਼ਕਤਿ ਨ ਅਸੁ ਜੋ ਦੁਰਗਾ ਹੇਰੇ”। ਹੋਇ ਬਿਦਤ ਠਹਿਰੈ' ਨ ਅਗੇਰੈ॥੨੩॥ਇਸ ਗਤਿਕੋ ਉਰਲੋਹੁ ਬਿਚਾਰੀ” ਸੁਨਿ ਖੇਡੇ ਪੁਨਿ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ। “ਕਰਨਾ ਕਰਹੁ ਦਿਖਾਵਹੁ ਮੋਹੀ । ਸਹੋਂ ਸਕਲ ਹੀ ਜਸ ਗਤਿ ਹੋਹੀ॥੨੪।ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭੁ ਬੱਲੂ ਸੈਗ ਬਖਾਨ।ਦਿਸ ਕੋ 

ਗਹਹੁ ਪਾਨ ਮਹਿੰ ਪਾਨਾ । ਅਬਿ ਲੇ ਜਾਹੁ ਬੀਚ ਚੌਬਾਰੇ । ਜਗ ਮਾਤਾ ਕੋ 
ਵਰਸ ਨਿਹਾਰੇ! ॥੨੫॥ ਸੁਨਿ ਆਗੜਾਂ ਬੱਲ ਗੰਹ ਕਰ ਕੋ। ਅੰਤਰ ਜਾਇ ਦਿਖਾਯਹੁ ਘਰ ਕੌ । ਦੇਖਯੋ ਦਿਪਤਿ ਤਜ ਰਵਿ ਜੈਸਾ । ਅਸਤ੍੍ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਤੇ ਏਭਤਿ'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾ ॥ ੨੬ ॥ ਅਸ਼ਟਭੁਜੀ ਜਥਿ ਦੇਖਨ ਕਰੀ । ਦਿਜਬਰ ਨੇ 
ਸੁਧਿ ਬੁਧਿ ਸਭਿ ਹਰੀਵਜਾਕੁਲ ਹੋਇ ਧਰਨ ਗਿਰ ਪਰਯੋਮੁਰਛਤਿ ਪਰਜੋ 
ਪ੍ਰਾਠ ਜਣੁ ਹਰਜੋ ॥੨੭॥ ਬੱਲੂ ਨੇ ਸੁਧਿ ਸਰਬ ਸੁਨਾਈ। ਗੁਰੂ ਕਹਜੋ “ਲੋ ਆਉ ਉਠਾਈ” । ਤਿਨ ਬਲ ਕਰਿਕੇ ਤਾਂਹਿ ਉਠਾਵਾ । ਆਨਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕੇ ਪਾਇਨ ਪਾਵ॥੨੮॥ਪਿਖ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਤਿਸ ਕਾਲ। ਗਹਿ ਕੈ ਚਿਬੂਕ< ਉਠਾਇ ਬਿਠਾਲਾ । ਮਨਹੁ ਮ੍ਰਿਤਕ ਭਾ ਪੁਨਹਿੰ ਜਿਵਾਯੋ। ਖੁਲ ਨੋੜ੍ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਯੋ ॥੨੬॥ ਦੇਖਿ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚੰਕਤ“ਚਿਤ ਰਹਜੋ। ਕਰ ਜੋਰਤਿ ਗੁਰ ਸੋਂ ਬਚ ਕਹਜੋ/ਦੇਹੁ ਸ਼ਰਨ,ਕਰੀਅਹਿ ਨਿਜ ਦਾਸੁਬਨੇਂ ਕ੍ਤਾਰਥ 
ਖੂਰਹੁ ਆਸ” ॥੩੦॥ ਬਿਕਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬਹੁਰ ਉਚਾਰਾ ।“ਸਨਿ ਖੋਡਾ ਡੂੰ ਦਾਸ ਹਮਾਰਾ। ਕਰਹੁ ਸਦਾ ਦੇਵੀ ਕੀ ਸੇਵਾਂ।ਜਪ“ਸਤਿਨਾਮ ਮੰਤ ਗੁਰ (ਦੈਵੀ ਨੇ)। ̀ ਤੇਰੇ ਵਿਚ ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਜੋ ਦੇਵੀ ਦੇਖ ਸਕੇਂ । ਵਜੇ ਪੂਗਟ ਹੋਈ ਭੁ ਅਚੇ ਨੰ ਠਹਿਰ ਸਕੇਗਾ । “ਸਹਾਰਾਂਗਾ ਜੈਸੀ ਦਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ । “ਅਸਤ (=ਜੇ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਮੰਤ ਨਾਲ 
ਚਲਦੇ ਹਨ ਅਥਵਾ ਹੱਥੋਂ ਛਭਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਜੋਸੇ ਚੱਕਰ ਗੋਪੀਅ) ਤੇ ਸ਼ਸਤ੍ਰ (=ਜੋ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਹਨ) ਨਲ ਸ਼ੋਭਦੀ ਹੈ । $ਠੋਡੀ ਤੋਂ । “ਹੇਰਾਨ । ਦੇਵੀ ਦੀ ਸੇਵਾ (ਪਿੱਛੇ ) ਸਵਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿਆ ਹੈ' (ਤੂ) । ੧ਹੁਣ ਤੋਂ) ਜਪ" ਤਂਘਾ:=ਤੂਮਹਿ ਨਿਹਰੇ । 

[ 1ਇਸ ਲਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਣੂਘ ਦੇ੧ ਅਗਲੇ 6ੰਨੇ ਦੇ ਹੋਨਾ। 9” 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜੈ । ( ੧੫੯੦ ) ਫਾਸਿ ੧। ਅੰਸੂ ੬੧. 

ਦੇਵਾ॥੩੧॥ਮਿਲਾਹਿ ਜੁ ਤੋਹਿ ਦੇਹੁ ਉਪਦੇਸ਼ਾ।ਸਿੱਖੀ ਕੋ ਬਿਸਤਾਰਬਿਸ਼ੇਸ਼ਾ 

ਇਮਿ ਕਹਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਢ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਸੋਂ ਹੇਰਾ। ਉਪਜਜੋ ਬ੍ਹਮ ਗਯਾਨ ਭਿਸ 

ਬੇਰ ॥੩੨॥ ਕਰਿ ਅਜ਼ਮਤ ਜੁੜਿ ਦੀਨ ਬਿਦਾਈ । ਰਾਮ ਨਾਮ ਕੀ ਉਰੋ 

_ਲਿਵਲਾਈ। ਭੁਗਤਿ ਮੁਕਤਿ ਲੈ ਘਰ ਕੋ ਗਯੋ। ਨਰ ਅਨੌਕ ਕੌ ਸੈਕ੍ੜ੍ 

ਹਯੋ॥੩੩॥ਜਿਨ ਜਿਨ ਸੈਗਤਿ ਤਿਸਕੀ ਕੀਨਿ,ਤਿਨਹੁੰ ਨਹੀਂ ਜਮੁ ਕੌ 

ਲੀਨਿ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਬਿਰਧ'ਈ' । ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਹਿ ਕਬਿ ਕਿ 

ਆਈ॥੩੪॥ਜਿਸਪਰ ਵ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਕ੍ਰਿਪਾਕੀ ਕਰੈਂ।ਨਿਜ ਕੁਟੇਬ ਜੁਤਿ ਭਉਜਲ 
ਡਰੋਂ। _ਜਿਮਿ ਗੌਂਦੇ ਗੁਰਅੰਗਦ ਪਾਸ । ਪੂਰਬ ਕਰੀ ਹੁੜੀ ਅਰਦਾਸ 

॥੩੫॥ਰੋਇੰਦਵਾਲ ਬਿਸਾਲ ਬਸਾਯੋਸੋ ਗੁਰ ਕੋ ਅਨੁਸਾਰਿ ਰਹਾਯੋ। ਆਰੋ- 

ਬਲਾ ਤਿਸ ਪੂਰੀ ਭਈ ਪ੍ਰਾਨ ਅੰਤ ਕਾਯਾਂ ਤਜਿਦਈ॥੩੬(ੜਿਸਕੀ ਸੈਤੜਿ 
ਪਾਂਛੇ ਰਹੀ । ਤਿਨ ਮਤਿ ਗੁਰ ਅਨੁਸਰਨੀ ਨਹੀਂ”-ਚੌਧਰਤਾਂ ਰਮਰੈਂ- 

ਇਿਮਿ ਜਾਨੇ ।-ਇਸ ਪੁਰਿ ਕੇ ਨਰ ਬਿਖੇ ਮਹਾਂਨੈ” ॥ ੩੭ ॥ ਸਗਰੋ ਨਗਰ 

ਹਮਾਰੋ ਅਹੈ।ਅਰਪੈਂ ਭੇਟ ਇਹਾਂ ਜੋ ਰਹੈਂ।ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੋ ਘਰ ਅਹੈ ਬਿਸਾਲਾ। 

ਦੋਤਿ ਨਹੀਂ"ਸੋ ਕੁਛ ਕਿਸ ਕਾਲਾ॥੩੮॥ਆਵਤਿ ਇਨ ਕੇ ਦਰਬ ਬਡੋਰੋ। 

ਚਲਹਿ ਦੇਗ ਨਰ ਅਢਹਿੰ ਘਨੇਰੇਉਚਿੜ ਅਬਹਿ ਇਨ ਤੇ ਧਨ ਲੀਜਾਂਹ 

੧ਛੁਧਾਈ ! “ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਠਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ । $ਵਿਚੋਂ (ਅਸੀਂ) ਵੇ ਹਾ। 

ਬ(ਸਾਨੂੰ) ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ । 
ਦ[ਪਿਛਲੇ ਪੈਨੇ ਦੀ ਟੂਕ] 

ਹੌਸ੍ਹੀ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਜਦ ਦੇਵੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਂਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਲਾਨਕ ਦੇਫ ਜ਼ੀ 

ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਤਦ ਆਪ ਨੇ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਝਾੜੂ ਦੇਦਿਆਂ 

ਵੱਖਿਆ। ਇਸੇ ਅੰਸੂ ਦੇ ਅੰਕ ੧੩ ਵਿਚ ਆਪ ਦੇਵੀ ਨੇ ਕਿਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਭਗਤੀ ਢਾ 

ਫਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੇਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਬੀ ਦੇਵੀ 

ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੇਵਕ ਬੱਲੂ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ । ਇਸਤੋਂ ਪੂਗਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਲੀ 'ਦੇ 

ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸਨੂੰ ਕਰਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਓਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬੈਂਚੇ 

ਤੈ ਬਸ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ-ਹੀ ਆਈ ਹੋਣੀ ਹੈ । ਜੇ ਕਦੀ ਇਸ਼ਟ ਯੂਪ ਵਿਚ ਆਈ 

ਹੁੰਦੀ ਤਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਪ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਨਾ ਭੇਜਦੇ, 

ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਵੀ ਸਕਿਗੂਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਰਖਲ ਵਾਲ . 
ਵਗਕਤੀ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਚੇ ਹਨ। 



_੍ਰੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਸ।____(੧੫੬੧) ____ ਰਾਸਿ੧।ਅੰਜ੬੧. 
। ਹੱਕ ਚੌਧਰਤਾ ਕੋ ਕਹਿ ਦੀਜਹਿ'॥੩੯॥ਪ੍ਰਥਮ ਆਮਦਨ ਧਨਕੀਬੋਰੀ। 
ਅਬਿ ਚਹੁੰ ਦਿਸ਼ ਤੇ ਆਇ ਅਕੋਰੀ-। ਮਤਿ ਮਲੀਨ ਮਿੱਥਜਾ ਅਭਿ- 
ਮਾਨੀ।ਨਿਕਟ' ਗੁਰੂ ਨਹਿ ਮਹਿੰਮ' ਜਾਨੀ॥੪੦॥ਤੀਰਬਬਾਸੀ ਜਿਮ ਨਰ 
ਹੋਵਹਿਨਹੀ ਮਹਾਭਮ ਤਿਨਕੋ“ਜੋਵਹਿਨਹਿਂ ਸ਼ਰਧਾਸੋਂ ਦੇਹਿ ਸ਼ਨਾਨਹਿ 
ਨਿਸਦਿਨ ਮੂਢ ਅਵੱਗੜ ਠਾਨਹਿੰ॥੪੧॥ ਜਾਹਿ ਦੂਰ ਤੇ ਸਾਦਰ ਮੱਜਹਿ' 
ਜਿਭਫ੍ਲ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਕਲਮਲ ਭੱਜਹਿੰ । ਤਿਮਿ ਇਹੁ ਮੂਰਖ ਰਿਦੇ ਮਲੀਨੇ । 
8 ਮਹਾਤਮ ਨਹਿ ਮਨ ਚੀਨੇ॥੪੨॥ ਲਗੇ ਅਵੱਗਯਾਂ ਕਰਨ ਕੁਫਾਂਲੀ । 

, ਦੁਰਮਤੀ,ਕਚਾਲੀ । ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਕਟ ਜਾਇ ਕਰਿ ਬੈਂਸੇ । ਧਰੇ 
ਲੋਭ ਬੋਲੇ ਤਬਿ ਐਸੈ।੪੩॥“ਹਮਰੇ ਨਗਰ ਬਾਸ ਜੇ ਕੀਜੈਕੁਛ ਸਿਰਦਾਰੀ 
ਕੌੱਹਮ ਦੀਜੈ। ਅਪਰ ਸਰਬ ਹੀ ਮਾਨਹਿ ਆਨ)ਜਥਾ ਜੋਗ ਦੇਵਹਿੰ ਘਰ 
ਆਂਨਿ।੪੪॥ਬਹੁ ਸੈਮਤ ਬੀਤੇ ਤੁਮ ਰਹੋਅਨਿਕ ਉਪਾਇਨ ਜਗ ਤੇ ਲਹੋ 
। ਪੂਰਬ ਅਲਪ ਹੁਤੀ ਗੁਜਰਾਨ।ਅਬਿ ਮਾਨਹਿ ਬਹੁ ਆਨ ਜਹਾਨ॥॥੪੫॥ 

ਉ ਤੇ ਸੁਨਿ ਗਤਿਦਾਨੀ।ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇਕ ਬੋਲੋ ਬਾਨੀ।ਲੈਗਰ 
ਬਿਬੈ ਗਮਨਿ ਕਰਿ ਜਾਵਹੁ। ਜਿਤੋਂ ਅੰਨ ਚਾਹਹੁ ਤਹਿ ਖਾਵਹ।੪੬.ਦੇਸ਼ 
ਸ਼ਿੰਦੇਸ਼ੀ ਸੈਗਤਿ ਸਾਰੀ। ਚਲਹਿ ਦੇਗ ਤਹਿ ਅਚਹਿ ਅਹਾਰੀ। ਹਣਕਾਰ ਨ 
ਕਿਸਕੀ ਤਿਸ ਥਾਨਾਂਛੁਧਿਤਿ ਕਰਤਿ ਸਭਿ ਭੋਜਨ ਖਾਨ॥੪੭॥ਸੋ ਜਾਨਹੁ 
ਸ਼ਫਬੈਸ ਹਮਾਰ।ਅਹੈ ਗ਼ਰੀਬਨਿ ਕੇਰਿ ਗੁਜ਼ਾਰਾ । ਪਿਤਾ ਤਿਹਾਰੇ ਕਛੂ ਨ 
ਲਾਹ।ਧਰੇ ਲੋਕ ਆਏ“ਹਮ ਪਾਹਾ॥੪੮॥ ਧਨਕੋਂ ਸੈਚਨਿ ਹਮਰੇ ਨਾਂਹਨਿ'॥ 
ਅੰਨ ਆਦਿ ਵਸਤੂ ਘਰ ਮਾਂਹਿ ਨ।ਜੋ ਤੁਮ ਕੋ ਹਮ ਦੇਹਿੰ ਨਿਕਾਸ ਸੋ ਨਹਿਂ 
ਗਖੰਹੈ ਕਛੂ ਅਵਾਸ! ॥੪੯॥ ਸਨਿ ਗੋਂਦੇ ਸੁਤ ਬਾਕ ਬਖਾਨਜੋ। “ਹਮ ਤੋ 
ਲੈਨਿ ਦਰਬ ਕੋ ਠਾਨਗੋਅਪਰ ਵਸਤ ਹਮ ਲੋਤਿ ਨ ਕੋਈ। ਧਨ ਦੀਜਹਿ 
ਕਰ ਧਾਰੈਂ ਸੋਈ"॥੫੦॥ਸਦਨ ਆਪਨੇ ਅਚਹਿੰ'ਅਹਾਰ।ਅੰਨ ਖਰੀਦਹਿੰ 
ਮੋਲ ਬਜਾਰਾ।ਤੁਮਰੇ ਨਿਕਟ ਕਮੀ ਨਹਿ ਕੋਉ । ਸੈਗਤਿ ਰਹੈ ਭੀਰ ਕਰਿ 

"ਜਣਾ ਦੇਈਏ । ੧(ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ )ਬੋੜੀ ਸੀ । “ਨੇਤੇ (ਰਹਿਕੇ ਬੀ) । ੯ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ । “(ਜੋ) ਦੂਰੋਂ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਆਦਰ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ੬ਜੌ੍ਧਰੀ ਪਨੇ ਦ। । “ਈਨ! ਆਗੇ। ੧(ਤੁਸੀਂ) 
ਆਏ ਹੋ । "੯ਹਨ ਕੋਈ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ' ਸਾੜੇ । "੯ਧਨ ਦਿਓ, ਇਹੋ ਸਾਡਾ ਕਰ ਹੈ । (ਅ) ਧਨ 
ਢਿਓ ਇਹੇ ਲਵਾਂਗੇ  ਕਥ ਧਰਨਾ=ਲੈਣਾ]। "=ਖਾਵਾਂਗੇ । 

. _ਂਪ੪-ਨਹਿ ਹਠਕਾਰ ਕਿਸੀ ਤਿਸ ਬਾਨ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ! ( ੧੫੯੨) ਗਾਸਿ ੧ । ਅਸ ੬੧, 

ਸੋਊ॥੫੨॥ਨਿਤਿ ਪ੍ਰਤਿ ਆਨਹਿੰ ਦਰਬ ਉਦਾਰ॥ ਦੂਰ ਦੂਰ ਕੇ ਨਰ ਬਹੁ 
ਬਾਰਾ।ਸ਼ਰਧਾ ਧਗੰਹੈ ਨਿਵਾਵਹਿੰ ਸੀਸਕੇਤਿਕ ਆਵਤਿ ਨਿਕਟ ਮਹੀਸ਼ਾ' 
॥ ੫੨॥ ਆਇ ਉਪਾਇਨ ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰਾ। ਤਿਨ ਮਹਿੰ ਤੇ ਦਿਹੂ ਹੱਕ ' 

ਰਮਾਰਾਂਮਸੁਨਿ ਸ਼੍ਰੀਅਮਰਿ ਕਹਜੋ ਤਿਨਿ ਵੇਗਧਨਕੋ ਲੋਭ ਕਰਤਿਹੋ ਵੈਰ 
॥੫੩॥ ਗੁਰ ਕੇ ਸਦਨ ਮਿਲੇਗੀ ਦੇਗ਼ । ਅਵਰ ਲੌਂਭ ਤਯਾਗਹੁ ਤੁਮ ਬੇਰ 
ਕਾਹੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਧਿਕ ਕਰਤਿ ਹੋ।ਹਮ ਸੋ' ਧਨ ਕੇ ਹੇਤੁਅਰਤਿ ਹੋਂ॥੫੪॥ 
ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਕਈ ਤਕਰਾਗਓੜਕ ਦੁਸ਼ਟ ਕਰਤਿ ਭੇ ਰਾਰ'।ਕਹਤਿ ਭਏ 
€ਹਮ ਦਿੱਲੀ ਜਾਵਹਿੰਕਰਿ ਵਰਯਾਦ ਤੁਮ ਤੇ ਧਨ ਪਾਵਹਿੰ?॥੫੫॥ ਸੰਤਿ- 
ਗੁਰ ਕਹਨੋਖੁਸ਼ੀ ਸੋ ਕਰੋ । ਹਮ ਤੇ ਧਨ ਕੀ ਆਸ ਨ ਧਰੋ।ਗਏ ਸਦਨ 
ਉਠਿ ਮਤਾ ਪਕਾਨ।ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਇ ਕਲੰਕ ਸੁ ਪਾਯੋ ॥੫੬॥ ਚਵਗੱਤੇ ਆਗੇ 
ਢਰਿਆਦ।ਮੂਰਖ ਕਰਤਿ ਭਏ ਬਚੁ ਬਾਦ।ਏਕਪਠਾਨ ਗੁਰੂ ਕਾ ਦਾਸਸਭਾ 
ਮੱਧ ਚਵਗੱਤੇ ਪਾਸ॥ ੫੭॥ ਸਰਬ ਭੇਦ ਪ੍ਰਗਟਾਵਤਿ ਭਯ। ਦੁਸ਼ਟਨ ਕੌ 
ਝੂਠਾ ਤਿਨ ਕਯੋਲਗੀ ਹੋਨਿ ਤਿਨ ਪਰ ਬਹੁਮਾਗਧੱਕੇਦੇਕਾਢੇ ਦਰਬਾਗੂ 
੫੮॥ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸਭਿ ਸੌਜ” ਗਵਾਈ। ਘਰ ਆਵਤਿ ਲੱਜਾ ਬਹੁ ਪਾਈ॥ 
ਰੁਲ ਮਰ ਗਏ ਜਾਂ ਆਏ ਫੇਰ । ਦੁਖੀ ਭਏ ਜਮੁ ਮਾਰੇ ਘਰ ॥੫੯॥ ਏਹੁ 
ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਸਭਿਨਿ ਸੁਨਿ ਪਾਯੋ/ਦੁਸ਼ਟਨਿ ਕੋ ਪ੍ਰਭੁ ਦੰਡ ਦਿਵਾਯੋਸ੍ਰੀ ਗੁਰ 
ਰਾਮਦਾਸ ਪ੍ਰਭੁ ਸ਼੍ਰਾਮੀਕ੍ਰਪਾਸਿੰਧ ਸਭਿ ਅੰਤਰਜਾਮੀ॥੬੦॥ਤਾਂਹਿਸਮੈਂ ਗੁਰ 
ਸੇਵ ਮਬਾਰਾਂ। ਤਤਪਰ ਰਹਤਿ ਹੁਤੇ ਦਰਬਾਰਾਂ । ਗਉੜੀ ਰਾਂਗ ਵਾਰ ਕੇ 
ਅੰਤਰ । ਇਸ ਪਰਿਥਾਇ ਸ਼ਲੋਕ ਸੁਤੋਤਰ' ॥੬੧ ॥ ਉਚਰਤਿ ਭਏ ਭਲੋ 
ਚਿਤ ਲਾਇ। ਜੋ ਗੁਰ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਗਰਾਇ । ਸੁਨਹੁ ਸਿੱਖ ਚਿਤ ਕਰਿ 
ਸਵਧਾਨ । ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੁ ਕੀਨ ਬਖਾਨ ॥੬੨॥ 

ਸਲੋਕੁ 8੩ ੪ ॥ 

ਮਲੁ ਜੂਈ ਭਰਿਆ ਨੀਲਾ ਕਾਲਾ ਖਿਧੋਲੜਾ£ ਤਿਨਿ ਵੇਮੁਖਿ ਵੇਮੁ 
ਨੋ ਪਾਇਆ ॥ ਪਾਸਿ ਨ ਦੇਈ ਕੋਈ ਬਹਣਿ ਜਗਤ ਮਹਿ ਗੁਹੰ ਪੜਿ 
ਸਗਵੀਦ ਮਲੁ ਲਾਇ ਮਨਮੁਖੁ ਆਇਆ ॥ __ਪਗਈ ਜੈ ਨਿੰਦਾ 

ਦਹ 

ਭਾਈ 
ਚੁਗਲੀ ਨੌ ਵੇਮੁਖੁ _ਕਰਿਕੈ ਭੇਜਿਆ _ਓਥੈ 
ਵੇਮੁਖਾ ਦਾ ਕਗਾਇਆ ॥ ਤੜ੯ ਸੁਣਿਆ ਸਭਤੁ 

੧ਰਾਜੇ (ਭੀ) । “ਅੜਦੇ ਹੇ । “ਬਗੜਾ ਕਰਨ ਲਗ ਪਏ । $ਸਮਿੰਗੀ । “ਅਪਣੀ ਇੱਛਾ 
ਅਨੁਸਾਰ । <ਗੋਦੜਾ । “ਰੈਂਦਗੀ । "ਜਿਉਂ ਕੀ ਤਿਉਂ, ਉਲਟੀ) ਬਹੁਤ । “ਛੇੜੀ । “ਪਾ:-ਨਾ। 

ਰੰ 
ਰੈ 

੬5 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ___( ੧੫੯੩ ) ਰਾਸਿ ੧। ਅਸੂ ੬੨ _ 

__ਵੈਮੁਖੁ ਸਣੈ ਨਫਚੋ ਪਉਲੀ ਪਉਦੀ ਫਾਵਾ ਹੋਇਕੈ ਉਠਿ ਘਰਿ ਆਇਆ ॥ 
ਅਰੈ ਸੈਗਤੀ ਕੁੜਮੀ ਵੇਮੁ੬ ਰੁਲਣਾ ਨ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਵਹੁਟੀ ਭਤੀਜੱ1 ਫਿਰਿ ਆਣਿ 
ਘਰਿ ਪਾਇਆ ॥ ਹਲਤੁ ਪਲਤੁ ਦੋਵੈ ਗਏ ਨਿਤ ਭੁਖਾ ਕੂਕੇ ਤਿਹਾਇਆ ॥ 
ਧਨੁਧਨੁ ਸੁਆਮੀ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁਹੈਜਿਨਿ ਨਿਆਉ ਸਚੁ ਬਹਿ ਆਪਿ ਕਰਾਇਆ॥ 
ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਸੋ ਸਾਚੈ ਮਾਰਿ ਪਚਾਇਆਂਮਏਹੁ ਅਖਰੁੜਿਲਿ 
ਆਖਿਆ ਜਿਨਿ ਜਗਤੁ ਸਭ ਉਪਾਇਆ ॥੧। ਰ੍ 

ਓੰਪਈ॥ਰਹਿ ਗਯੋ ਬਾਲਕ ਏਕ ਪਿਛਾਰੀ। ਗੌਂਦੇ ਕੀ ਕ੍ਰਿਯ ਗੁਰੂ ਅਗਾਰੀ। 
ਪਛੁਤਾਵਤਿ ਕਰ ਜੋਰਿ ਬਖਾਨੀਇਹ ਸਭਿ ਮੈਂਦਹਨਮਹਿਮਾ ਜਾਨੀ॥੬੩॥ 

ਝੁਮ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇ ਇਹੁ ਸਭਿ ਹੋਏ। ਕਰੀ ਅਵੱਗਜਾ ਤੁਮ ਸਭਿ ਖੋਏ”। ਰਹੜੋ 
ਬਾਲ ਇਹ ਅਬਹਿ ਪਿਛਾਰੰ”ਂ। ਰਾਖਹੁ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਹੁ ਸੁਖਕਾਰੀ !॥੬੪॥ 
ਝਿਨਹੁ ਕਰਯੋ ਜਸੁ, ਤਸੁ ਵਲ. ਪਾਯੋ । ਅਬ ਰਾਵਰਿ ਕੀ ਸ਼ਰਨੀ ਆਯੋ। 
ਸੈਤ ਪ੍ਰਸੈਨ ਸਦਾ ਉਪਕਾਰੀ।ਕਰਹਿ ਬੁਰੇ ਕੋ ਭਲਾ ਬਿਚਾਰੀ॥੬੫॥ ਸੁਨਿ 

` ਪ੍ਰਭੁ ਨੋ ਕਰਨਾ ਕਰਿ ਰਾਖਜੋ । “ਇਸ ਤੇ ਬੈਸ ਬ੍ਰਿਧੈ' ਤਥਿ ਭਾਖਯੋ। ਭਈ 
ਪ੍ਰਸੈਨ ਸੁ ਗ੍ਰਿਹ ਕੌ ਗਈ। ਕਰੀ ਅਵੱਗਜਾ ਸੋ ਬਖਸ਼ਈ ॥ ੬੬॥ 
ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਝੇ ਪ੍ਰਿਥਮ ਰਾਂਸੇ “ਗੌਂਦੇ ਸੁਤ” ਪੂਸੈਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਏਕ 
ਸ਼ਸ਼ਟੀ ਅੰਜੂ ॥੬੧॥ ਰ੍ ਰ੍ 

੬੨. [ਵਿੱਦਜਾਭਿਮਾਨੀ ਬੇਨੀ ਪੰਡਤ ਨਿਸਤਾਰਾ । ਫਿਰਜਾ,ਕਟਾਰਾ ਪੁਤਿ ਆਗਯਾ] 
ਏਧਰਾ । ਇਕ ਪੰਡਤਿ ਬੇਨੀ"ਹੁਤੋ ਬਿੱਦਯਾ ਬਿਖੈ ਪ੍ਰਬੀਨਨਯਾਇ ਸ਼ਾਂਸਤ੍੍ 
ਝੇ ਆਦਿ ਜੇ ਰਸਨਾ ਅੱਗ੍ਰ ਸੁ ਕੀਨ” ॥੧॥ ਚੌਪਈ ॥ ਦੇਸ਼ ਬਿਦੇਸ਼ਨ ਬਿਖੈ 
ਹਮੇਸ਼ ਬਿਚਰਤਿ ਬਿੱਦਯਾਂ ਮਾਨ ਬਿਸ਼ੇਸ਼ । ਜਹਾਂ ਪਠਤਿ ਵਿੱਦਯਾਂ' ਸੁਨਿ 
ਲੋਗਤਹਿੰ ਪਹੁੰਚੇ ਚਰਚਾ ਹਿਤ ਏਹੁ ॥੨॥ ਲੋਕ ਬ੍ਰਿੰਦ ਮਹਿ ਲਿਥੈ ਪ੍ਰਥਮ 
ਇਮਿ£“ਹੋਇਪਰਾਜੈ ਚਰਚਾਮਹਿ ਕਿਮ'। ਤਿਸਕੇ ਪੁਸਤਕ ਛੀਨੈ ਸਾਰੇ। 
ਜੀਤਨਿ ਹਾਰੋ ਲੋਹਿ ਸੈਭਾਰੇ'॥੩॥ਲੋਕ ਮਿਲਹਿੰ ਬਹੁ ਚਰਚਾ ਮਾਂਹਿ । ਸੁਨੈ 

<ਛਿੱਤਰ । “ਤੁਹ ਡੀ ਅਵੱਗਯਾ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਛ ਗੁਆ ਲਿਆ ਨੇ । “ਇਕ ਪੰਡਤ ਦ। ਨਾਮ । _ 

ਬਭਾਛ੍ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਸਨ । “ਵਿਦਯ' ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ । ੬ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖਕੇ (ਲਾ 

_ਦੇਦਾ ਸੀ) ਭਾਵ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਦੇਂਦਾ ਸੀ । (ਜੇ) ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਂ(ਕੋਈ) ਹਾਰ 

ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ। ਦਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੋਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਵੇਗਾ । 
#ਪਾ:=ਰਹਿ ਗਜੇ ਬਾਲਕ ਏਕ ਪਿਛਾਰੀ । 7ਪ8=ਦੇਹ । 
3੫=ਜਹਾਂ ਜਾਇ ਤਹਿ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਬਮ ਇਮ । ੍ 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੫੯੪) ਰਾਸਿ ੧ ।ਅਸ੬੨ _ 

ਸਰਬ ਹੀ ਰਿਦੇ ਉਮਾਹਿਬੇਨੀ ਪੰਡਤ ਜੀਤਹਿ ਜਬਿਹੂ। ਦਿਜ ਤੇ ਪੁਸਤਕ 

ਛੀਨਹਿ ਸਭਿਹ੍॥੪॥ ਸੁਨਹਿ ਧਨੀ ਨਰ ਧਨ ਅਰਪਾਵਹਿੰ। ਬਹੁ ਕੀਰਤਿ 
ਕੌ ਕਹੈਂ ਸੁਨਾਵਹਿਇਸ ਬਿਧਿ ਬਹੁਤੇ ਨਗਰ ਮੜਾਰਾਂ । ਫਿਰਤਿ ਲਦਾਯੋ ਰ੍ 

ਪੁਸਤਕ ਭਾਰਾ॥੫॥ਉਸ਼ਟਰ"ਏਕ ਲਯੋ ਸੈਗ ਫਿਰਿਹੀਖਾਂ ਤੇ ਬਹੁ ਹੈਕਾਰ 

ਸੁ ਧਰਿਹੀ । ਬਿੱਦੜਾਅਰਥੀ ਪਣਿਬੇ ਕਾਰਨ । ਵਿਰਹਿੰ ਸੈਗ ਬਹੁ ਕਰਤਿ 

ਬਿਚਾਰਨ ॥ ੬॥-ਮੈਂ ਢਿਗਬਿਜੈ ਕਰੋਂ ਛਿਭਿ ਢਿਰਿਕੈ”। ਕੌ ਠਹਿਰਹਿ 

ਬਿਦਤਾ ਮੈਂਗ ਅਰਕੈਂ“ਨੈਮਮ ਸਮ ਅਪਰ ਨਹੀਂ ਜਗਕੋਇ-4ਇਮਿ ਹੈਕਾਰ 
ਰਿਦੇ ਭਰਿ ਸੋ॥੭॥ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇਕ ਬਿਚਰਤਿ ਆਵਾ । ਡੇਰੋ ਗੋਇੰਦ- 

ਵਾਲ '੧ੁ ਪਾਵਾਤਹਿੰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੁਨਿਕੈ ਕੀਰਤਿ। ਬਹੁ ਨਿਰਮਲ ਸਭਿ 

ਜਗ ਬਿਸਤੀਰਤਿ%੮॥ਚਹਤਿ ਦੇਖਿਬੇ ਰਿਦੇ ਉਮਾਹੁ'। ਵਹਿਰ ਗਰ ਆਏ 
ਛਿਨ ਤਾਂਹੂ। ਸਥਿਤ ਬਾਪਿਕਾ ਨਿਕਟ ਸਬਾਨ। ਦਰਸਹਿ ਨਰ ਬੈਠੇ ਗੁਨ 

ਖਾਨਿ ॥ €॥ ਆਏ ਵਹਿਰ ਜਾਨਿਮਨ ਮਾਂਹੀ। ਉਠਿ ਪੰਡਤਿ ਆਯੋ ਪ੍ਰਤੁ 
ਪਾਹੀ । ਸਾਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਕਟ ਬਿਠਾਯਹੁ। ਕੁਸ਼ਲ ਖੇਮ ਬੂਝੀ ਹਰਖਾ- 

ਯਹੁ ॥ ੧੦ ॥ ਤਬਿ ਸੈਗਤ ਬਹੁ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੈ। ਖੋਦਹਿ ਚਰਨ ਉਪਸੰਦਨ 
ਧਰੈ। ਚਿਤ ਬਾਂਛਤਿ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਪਾਵੈਂ । ਹਿਤ ਪ੍ਰਲੋਕ ਗਤਿ ਚਿੱਦੈ 

ਮਨਾਵੈਂ” ॥ ੧੧॥ ਬੇਨੀ ਪੰਡਤ ਦੇਖਿ ਸਭਿਨਿ ਕੌ । ਮਨ ਹੈਕਾਰਤਿ ਕਰਜੋ 
ਬਚਨ ਕੌ ।“ਤ੫, ਤੀਰਬ, ਬ੍ਰਤ, ਦਾਨ ਮਹਾਂਨਗਇੱਤਯਾਦਿਕ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ 

ਸੁਜਾਨਾ॥ ੧੨॥ ਨਿਰਮਲ ਅੰਤਹਕਰਨ ਕਰੈਤੇ । ਤੋਂ ਮਾਨਵ ਸ਼ੁਭ ਗਤੀ 

_ਲਹੰਤੇਤੁਮਰੇਪੰਥ ਬਿਖੈ ਇਹੁ ਨਾਂਹੀ। ਕੁਤੋ ਪਰਮਗਤਿ ਇਹੁਨਰ ਪਾਹੀ? 

'॥੧੩॥ਜੇ ਵਿਨ ਭਲਾ ਕਰਨ ਤੁਮ ਚਾਹੋਂ । ਅਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਹੁ ਦੁਖ ਦਾਹੋ। 

,ਡਪ ਆਦਿਕ ਮਹਿੰ ਜੋਰਹੁ ਇਨਕੋ । ਇਸ ਬਿਧਿ ਥਿਮਲ ਕਰਹੁ ਇਨ 

ਮਨ ਕੋ॥੧੪॥ ਉਪਦੇਸ਼ਹ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਨ ਕੋ ਮਤਿ ਜਿਮ । ਇਨ ਕੀ ਛੇਮ ਹੋਤਿ 

ਕਹੀਅਹਿ ਤਿਮਾ। ਸੁਨਿ ਪੰਡਿਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਬੀਨ । ਹੈਕਾਰਤਿ ਕੋ ਉੱਤਰ 
ਦੀਨ॥੧੫॥“ਤਪ ਆਦਿਕ ਮਖ" ਕਰਿਬੇ ਕਰਮ । ਇਹ ਤੋ ਤੀਨ ਜੁਗਨ ਕੌ 

ਧਰਮਅਬਿ ਜੇ ਨਰ ਹੋਏ ਕਲਿ ਮਾਂਹੀ।ਕਿਸੂ ਕਰਨ ਕੀ ਸਮਰਬ ਨਾਂਹੀ॥ 

“ਊਠ । ਦਸਭ ਤਰਫ ਫਤਹ ਕਰਾਂਗਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ ਫਿਰਕੇ । “ਵਿੱਦਜ ਵਿਚ (ਮੇਰੇ) ਨਾਲ 

ਅੜ ਕਰਕੇ । “ਜਗਤ ਵਿਚ ਵੈਲ ਰਗ ਸੀ । “ਚਾਹ ਕਰਕੇ । ਭਬਾਹਰ ਆਏ ਜਾਣਕੇ । “ਪਰ-_ 

- ਲੋਕ ਵਿਚ (ਸੁਭ) ਗਤੀ ਲਈ ਚਿੱਤੋਂ' ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। “ਯੱਗ ੯ਸਤਜੁਗ,ਤ੍ਰੇਤਾ, ਦੁਆਪੁਰਦਾ। 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਂਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੫੯੫ ) ਰਾਸਿ ੧। ਅੰਸੂ ੬੨. 

੧੬॥ ਬਿਠਾ ਅੰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਨ ਬਿਨਾਸੈਂ" । ਕਿਮਿ ਤਪ ਕਰਹਿ ਜਾਇ ਬਨ- 
ਬਾਸੈਂ।ਦਰਬ ਨਹੀਂ ਅਰ ਬਲੁ ਕਛੁ ਨਾਂਹੀਕਹਾਂ ਸ਼ਕਤਿ ਮਖ ਕਰਿਬੇਮਾਂਹੀ . 
॥੧੭॥ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਮਹਿੰ ਜੇ ਅਬਿ ਲਾਗੈ”।ਕਿਮਿ ਹਇ ਆਂਵੈ ਸਭਿ ਦਿਨ 

ਭਾਰੀਂ4। ਦੁਸਕਰ ਸੋਚ ਆਦਿ ਕੌ ਕ੍ਰਨੋਖਾਨ ਪਾਨ ਬਿਧਿ ਤੈਸੀ ਬਰਨ 
॥੧੮॥ਇਮਿ ਅਸ਼ਕਤਿ ਨਰ ਜਾਨਹੇ ਸਬੈ. ਪ੍ਰਿਥਮ ਧਰਮ ਕਿਮਿ ਹੋਵਹਿ 
ਅਬੈ । ਤਿਨ ਕੌ ਕਰਤਜਯੋ ਸੁਖ ਦੁਖ ਪਾਵੈਂ । ਸੁਰਗ ਬਿਖੈ ਕਬਿ ਨਰਕ 
ਸਿਧਾਵੈਂ॥੧੯॥ਅਬਿਚਲ ਪਦਵੀ ਪਾਇ ਨੁ ਕੋਉ'।ਹੋਤਾ ਸਹਤ ਕਰਮਸ਼ੁਭ 
ਜੋਊ। ਖੇਦ ਬਹੁਤ ਫਲ ਥੋਰੋ ਪਾਇ। ਨਾਸ਼ਵੇਤ ਜੇ ਇਹੁ ਸਮੁਦਾਇ॥੨੦॥ 
ਅਬਿ ਕਲਜੁਗ ਕੋ ਸਮੋ ਸੁ ਆਵਾਂ । ਜਿਸਕੋ ਰਾਜ ਤਿਸੀ ਕੋ ਨਯਾਵਾ। ਤਪ 
ਆਦਿਕ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਮਹਾਨੇਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕੇ ਹ੍ਰੈਨ ਸਮਾਨੋ॥੨੧॥ਸੱਤਿਨਾਮ 
ਕੋ ਸਿਮਰਨ ਸਾਰ । ਕੰਕਤਿਿਿ 
ਭਗਤਿ ਬਡਿਆਈ।ਇਸ ਸਮ ਕਲਿ ਨਹਿ ਆਨ ਬਡਾਈ;॥੨੨॥ਇਸ 
ਬਿਨ ਮੁਕਤਿ ਨ ਕੋਈ ਪਾਵੈ । ਜਜੋਂ ਸਿਕਤਾਂ' ਤੇ ਤੇਲ ਨ ਆਵੈਤਪ ਬ੍ਰਤ _ 
#ਾਤਿਕ ਜੇ ਆਚਾਂਰ । ਫੋਕਟ ਨਾਮ ਬਿਹੀਨ ਅਸਾਰ” ॥੨੩ ॥ ਔਰ ਕਹਾਂ 
ਲਗ ਕਹੌਂ ਬਨਾਈਅਪਰ ਬਿਪਰਜੈ ਹੁਇ ਸਭਿ ਜਾਈਸਿਮਰਹਿ ਨਾਮ 
ਹਰਹਿੰ ਹੈਕਾਗਕਰਮਨ ਮਹਿ ਇਹ ਬਧਹਿ ਉਦਾਰ"॥੨੪॥ਸੋ ਹੰਕਾਰ ਹੈ 
ਦੂਸ਼ਨ ਮੂਲ।ਗਤਿ ਕਾਂਖੀ ਧਾਰਹਿ ਨਹਿੰ ਭੂਲ"'। ਤੁਮ ਬਿੱਦਕਾ ਪਢਿ ਗਹੀ 
ਮਸਾਠ।ਅਪਰਨ ਕਰਹੁ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਿਸਾਲ॥੨੫॥ ਆਪ ਅੰਧੇਰੇ ਮਹਿੰ ਗਿਰ 
ਪਰੋ । ਔਰਨ ਕਹੋ-ਜਗਤ ਤੁਮ ਤਰੋ'” । ਉਰ ਹੈਕਾਰ ਤੋਹਿ ਅਬਿ ਐਸੇ । 

ਬਿਜੈ ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ ਠਾਨੀ ਜੈਸੇ॥੨੬॥ਮਨ ਨਹਿਜੀਤਜੋ ਸ਼ੱਤ ਬਿਸਾਲ। ਅਪਰ 

੧ਠਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਦਕਿਵੇ' (ਕਰਮ ਕਾਂਤ)ਹੋ ਆਵੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤਾਂ (ਉਪਜੀਵਕਾਂ 

ਮਗਰ) ਦੌੜਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । (ਅ) ਓਹ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ ਭਾਵ ਗੁਜ਼ਰ 

ਗਏ ਹਨ । ₹ਕਠਨ ਹੈ ਪਵਿੱਤੂਤਾ ਆਦਿ ਦਾ ਕਰਨਾਂ । “ਭਾਵ ਪਵਿੱਤੂਤਾ ਨਾਲ ਕਰਨਾ(ਕਠਨ) 

ਕਹੀਦਾ ਹੈ। “(ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਾਲ) ਪੂਰਨ ਦਰਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾਂ । #ਕਲਯੁਗ 

(ਵਿੱਚ) । ?ਰੇਤ । 'ਨਿਸ਼ਫਲ ਤੇ ਵੋਕੇ ਹਨ ਨਾਮ ਤੋ' ਬਿਨਾਂ । €ਨੇਰ (ਕਰਮ ਆਦ)ਉਲਟੇ ਪੈਂਦੇ 

ਹਨ,ਜ਼ਾਵ ਹੈਕਾਰ ਵਧਾ ਕੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇਂਦੇ ਹਨ । "?ਇਹ (ਹੰਕਾਰ) ਵਧਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ । 

੧੧ਮਕਡੀ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਛੁੱਲਕੇ (ਬੀ) ਨਾ ਧਰੇ । "ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਤੋਂ 

ਡਰੋ । %ਪ:-ਲਰੈ' ! ੫8=ਡਰੈ' | 2੫੧੪-ਉਪਾਈ । 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜੋ। ( ੧੫੯੬ $ ਰਾਸਿ ੧ । ਅੰਸੂ ੬੩, 

ਜੀਤਬੇ ਕਯਾ ਫਠ ਪਟਨਾ" । ਸਿੱਖਯ ਹਜਾਰੋਂ ਤਰੇ ਹਮਾਰੇ । ਸੱਭਜੇ- 
ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਹੈਕਾਰੇ ॥ ੨੭ ॥ ਪੰਡਿਤ ਛੂਬੇ ਗਿਨਤੀ ਮਾਂਹੀ । ਉਰ 
ਹੈਕਾਰ ਧਾਰ ਬਹਿ ਜਾਹੀਂ”। ਸੁਨਿ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਰਿਦੇ ਬਿਚਾਰਾ -ਬਿੱਦਕਾਂ 
ਸਹਿ ਹੋਵਤਿ ਹੈਕਾਰ॥੨੮॥ ਨਿਰ ਹੈਕਾਰ ਪਰਮਪਦ” ਪਾਵੈ । ਸੱਤਕਨਾਮ 
ਜਪ ਦੋਸ਼ ਨਸਾਵੈ“। ਯਾਂਤੇ ਜਘੁ ਜੋਗ! ਗੁਰ ਬਾਨੀ । ਮੈਂ ਪਾਵੇਂ ਕਛੁ ਹੁਇ 
ਨਿਰਮਾਨੀ'-॥੨੯॥ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਮਾਰਗ ਸੂਬਾ । ਭਯੋ ਦੀਨ ਉਪਦੋ- 
ਸ਼ਹਿਂ ਬੂਾ । “ਮੈਂ ਬਿੱਦਤਾ ਬਹੁ ਪਠੀ ਬਿਚਾਰੇ । ਤਜੋਂ ਤਜੋਂ ਮਮ ਉਰ ਬਧੜੋ 
ਹੈਕਾਰੇ॥੩੦॥ਯਾਂਤੇ ਹਰਿ ਕੀ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਈ । ਕਰਤਿ ਰਹਕੋ ਖਰਕਰਮ 
ਜਿ ਸੋਈਚਰਚਾ ਕਰਿ ਮਿਬੜਾਂ ਅਭਿਮਾਨੀ। ਸਤਿਸੈਗਤਿ ਪ੍ਰਭੁਗਤਿ ਨਹਿ 
ਜਾਨੰ॥੩੧॥ਤੁਮਰੇ ਬਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੈਂ ਜਾਨਯੋਂਅਪਨੋ ਰਿਦਾ ਦ੍ਵਤ' ਪਹਿ- 
ਢਾਂਨਯੋ। ਕਰੁਨਾ ਕਰਹੁ ਦੇਹੁ ਉਪਦੇਸ਼ । ਕਾਣਹੁ ਮੇਰੇ ਮਹਾਂ ਕਲੋਸ਼॥੩੨॥ 
ਮਨ ਮਹਿ ਬਸ ਆਵਹਿ ਕਿਸ ਰੀਤਿ।ਕਾਮ ਕੋਧ ਹੈਕਾਰੀ ਨੀਤਿ। ਜਿਸ ਤੇ 
ਮੇਰੋ ਮਨ ਸੁਧਿ ਹੋਇਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਹੁ ਸਿੱਖਜਾਂ ਦਿਹੁ ਸੋਇ” ॥੩੩॥ ਬੇਨੀ ਕੀ 
ਬਿਨਤੀ ਸਿ ਸ਼੍ਰੋਨ । ਬੋਲੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰੁਨਾ ਭੌਂਨ । ਜਿਸ ਤੇ ਮਨ ਬਿਕਾਰ 
ਕਰਿ ਨਾਸ਼ । ਭਯੈ ਬਿਸਾਲ ਸੁ ਰਿਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾਂ ॥੩੪॥ _ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ 

ਸਲਾਰ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ .੨ 

੧ ਓ ਸਤਿਗੁਰਪੂਸਾਦਿ ॥ ਰਿ 
ਇਹੁ ਮਨ ਗਿਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁ ਉਦਾਸੀ ॥ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਅਵਰਨੁ 
ਸਦ ਅਵਿਨਸੀ । ੧ ॥ ਕਿ ਇਹੁ ਮਨੁ ਚੈਚਲੁ ਕਿ ਇਹੁ ਮਨੁੰ ਬੈਰਾਗੀ ॥ 

__ਇਸੁ ਮਨ ਕਉ ਮਮਤਾ ਕਿਥਹੁ ਲਾਗੀ ॥ ੧॥ ਪੰਡਿਤ ਇਸੁ ਮਨ ਕਾ 
ਕਰਹੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥ ਅਵਰੁ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਪੜਹਿ ਉਠਾਵਹਿ ਭਾਰੁ ॥ ੧ ॥ 
ਰਹਾਉ ॥ ਮਇਆ ਮਮਤਾ ਕਰਤੈ ਲਾਈ) ॥ ਏਹ ਹੁਕਮੁ ਕਰਿ ਸ੍ਰਿਸਟਿ 
ਉਪਾਈ ॥ ਗੁਰ ਪਰਸ ਬੂਬਹੁ ਭਾਈ ॥ ਸਦਾ ਰਹਹੁ ਹਰਿ ਕੀ 
ਸਰਣਾਈ ॥ ੨ ॥ ਸੇ ਪੰਡਿਤੁ ਜੇ ̀ਤਿਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਕੀ ਪੰਡ ਉਤਾਰੈ ॥ ਅਨੁ 
ਦਿਨੁ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੈ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਓਹੁ ਦੀਖਿਆਂ ਲੇਇ”? ॥ 
ਸਤਿਗੁਰ ਅਰੈ_ ਸੀਸੂ ਧਰੇਇ ॥ ਸਦਾ ਅਲਗੁ ਰਹੈ ਨਿਰਬਾਣੁ ॥ ਸੈ 

ਤੁ ਦਰਗਹ ਪਰਵਾਣ । ੩ ॥ ਸਭਨਾ ਮਹਿ ਏਕੋ ਏਕੂ ਵਖਾਣੈ ॥ ___ 

੧੫ ਲਿਆ । “ਸੋਚੀਂ ਵਿਚ । ਵਰਿਦੇਂ ਦੇ ਹੈਕਰ ਦੀ ਧਾਗ ਜਰ ਯੂ ਜਨ ਨ ਹਨ । ਆਤਮ 
ਪਦ ਨੂੰ । “ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ (ਪੁਰਸ਼) । #ਯਬਾਰਬ ਹੈ। ?ਨਿਰਹੈਕਾਰ ਹੋਕੇ । “ਜਾਣਿਅੰ 
ਹੈ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਸਤਾ) । ੯ਕੋਮਲ ਹੁੰਦਾ । “ਨਾਮ ਲਵੇ। __ #੫:-ਹੁਲਾਸ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ। ( ੧੫੮੭ ) ਗਸਿ ੧। ਅੰਸੂ ੬੨. 
ਜਾਂ ਏਕੋ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਏਕੋ ਜਾਣੈ ॥ ਜਾਕਉ ਬਖਸੇ ਮੇਲੇ ਸੋਇ ॥ ਐਥੇ ਓਥੇ 
ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥ ੪ । ਕਹਤ ਨਾਨਕ ਕਵਨ ਬਿਧਿ ਕਰੇ ਕਿਆ ਕੋਦਿ ॥ 
ਸੋਈ ਮੁਕਤਿ ਜਾਕਉ ਕਿਰਪਾ ਹੋਇ ।। ਅਨਦਿਨੁ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਮੈਇ ॥ 
ਸਾਸਤੁ ਬੈਦ ਕੀ ਫਿਰਿ ਕੂਕ ਨ ਹੋਇ ॥ ੫॥ ੧॥੧੦॥ 

ਚੌਪਈ।ਸਹਤ ਅਰਥ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਬਖਾਨਾ।ਸੁਨਿ ਪੰਡਤ ਹਾਨਜੋ ਨਿਜ ਮਾਨਾ। 
ਮੁਨਸਬ ਹੋਇ'ਬਿਚਾਰਨ ਲਾਗ।-ਉਚਰੰਤਿ ਸੱਤਜ'-ਕਰਤਿ ਅਨੁਰਾਗ 
॥੩੫॥ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਪੁਨ ਗੁਰ ਨੇ ਕੀਨਸਿ । ਅੰਤਰ ਬ੍ਰਿਤੀ ਹੋਇ ਸੁਖ 
'ਚੀਨਸਿਜਨਮਜਨਮਕੋਂ ਸੁਪਤਿ ਜਗਾਯੋ। ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਟਾਯੋ 
॥੩੬॥ਬੈਠੇ ਲਗੀ ਸਮਾਧਿ ਅਡੋਲੋ। ਕਿਤਿਕ ਦੇਰ ਮਹਿੰ ਲੋਚ਼ਨ ਖੋਲੇ। ਦੇਖਿ 
ਅਵਸਥਾਗੁਰੂ ਸਰਾਹਮੋਪੰਡਤਿਭਏ ਧੈਨ,ਦੁਖ ਲਾਹ3ੋ॥॥੩੭॥ ਤਬਿਬੇਨੀ 
ਮਨ ਆਨੰਦ ਪਾਵਾ । ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਜਸ ਅਨਿਕ ਬਿਧਿ ਗਾਵਾ। “ਭਗਤਿ 
ਹੇਤਿ ਅਵਤਾਰ ਗੁਸਾਈਂ !। ਮਹਿਮਾ ਤੁਮਰੀ ਤੁਮ ਬਨਿ ਆਈ? ॥ ੩੮ ॥ 

_ ਕੋਤਿਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਪਾਸਰਹਨੋ ਪ੍ਰੀਤ ਧਰਿ ਤਜਿ ਸਭਿਆਸ।ਉਸ਼- 
ਫਰ ਭਾਰ ਜਿ ਪੁਸਤਕ ਬ੍ਰਿੰਦਸਰਿਤਾ ਬਿਖੈ ਬਹਾਇ ਬਿਲੰਦ॥੩੯॥ਸਾਂਤਿ 
ਘਾਇ ਕਰਿ ਸੀਤਲ ਹੋਵ॥ਤਾਪ ਬਿਕਾਰਨਕੋ ਉਰ ਖੋਵ।ਬਿਦਾਭਯੋਗੰਹਿਕੈ 
ਬਿਰਕਾਲ । ਪੂਜ ਪੂਜ ਕਰਿ ਪਰਮ ਕ੍ਰਿਪਾਲ” ॥੪੦॥ ਸਿੱਖ ਹੁਤੇ ਦੁਇ 
ਵਿਰ੍ਯਾਂ ਕਫਾਰਾਸੇਵਤਿ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਗੁਰਦ੍ਹਾਰਇਕਦਿਨ ਤਿਨ ਕੋ ਦੇਖਿ 
ਗੁਸਾਈਂ।ਭਏ ਪ੍ਰਸੈਨ ਬਖ਼ਸ਼ਬੇ ਤਾਈਂ॥੪੧॥ਨਿਕਟ ਬੁਲਾਏ ਬੂਝਨ ਠਾਨੇ। 
ਜਹਾਂ ਤੁਮਾਰੇ ਗੰਹਨ ਠਿਕਾਨੇ । ਕਹਹੁ ਦੇਸ਼ ਤਿਹ ਕਿਹ ਉਪਦੇਸ਼“$ । 
ਹਿਤ ਪ੍ਰਲੋਕਕੇ ਕ੍ਰਿਤ=ੰਕਯਾਹੇ ਸ?॥੪੨॥ਜੋਹੋਵੈਸੋ ਜਾਇ ਹਟਾਵਗਸੱ ਤਿ- 
ਨਾਮ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਹੁਮਬੋਲੇ ਦੋਨਹੁ ਦੋ ਕਰਿ ਜੋਰਿ ।“ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਜੀ ਹਮ 
ਮਹਿ ਕ੍ਤਾ ਜੋਰ ॥ ੪੩ ॥ ਜੋਗੀ ਕੌਨਪਾਟੇ ਉਪਦੇਸ਼ਹਿੰ । ਜੋਤ੍ਰ ਮੰਤ੍ਰ ਜਿਨ 
ਸ਼ਕਤਿਵਿਸ਼ੇਸ਼ਹਿ-ਗੋਰਖ ਗੋਰਖ-ਜਾਪ ਜਪੈ ਹੈ' ।ਪੂਜਤਿ ਨਿਤ ਜੌਗੀਨ 
ਸਬੈ-ਹੈ॥੪੪॥ਦੇਵੀ ਦੇਵਦੇਹੁਰਾ ਥਾਨ।ਨਹਿਂ ਮਾਨਹਿ ਕਿਹ"ਨਰ ਅੱਗਯਾਨ। 
ਥਪ ਜਪ ਤੀਰਥ ਕੋਇ ਨ ਜਾਨਹਿਂ । ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹਿ ਮਾਨਹਿੰ 
ਸਖੀ ਹੋਕੇ । (ਅ) ਨਿਆਇ ਕਰਤ/ ਹੋਕੇ [ਅਮ ਮੁਨਸੁਫ] । “(ਕਿ ਗੁਰੂ ਜ) ਸਚ ਕਹਿੰਦੇ 
ਹਲ। “(ਵੇਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ)ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ । “ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਪਰਮ ਕ੍ਰਿਪਾਲੂ ਨੂੰ ਪੂਜ ਕਰਕੇ। 
੫ਤਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਦਾ ਊਪਦੇਸ਼ ਹੈ । ਕਰਨੀ, ਸਾਧਨ । “ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ । ਕਿਸੇ ਨੂੰ । 
ਓਗਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੀ 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੫੯੮ ) ਰਾਸਿ ੧। ਅੱਸੂ ੬੨. 

॥੪੫॥ਭਾਉ ਭਗਤਿ ਕੌ ਨਾਮ ਨ ਲੇਂਯ । ਅਰਬੀ" ਮੁਢ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇਂਯ। 

ਗੁਰੁ ਕ੍ਰਿਪਾ ਬਿਨ ਸੁਧਗਹਹੈ ਨਾਂਹੀਵਸੇ ਸੁ ਜੈਤ੍ ਮੰਤ੍
ਰ ਕੇ ਮਾਂਹੰ॥੪੬/ਸੁਨਿ 

ਸ਼ੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦਈ ਨਿਦੇਸ਼। “ਤੁਮ ਗਮਨਹੁ ਅਬਿ ਤਿਸਹੀ ਦੇਸ਼। ਸਤਿ- 

ਨਾਮ ਕੋ ਦਿਹ ਉਪਦੇਸ਼ੂ । ਗੁਰਮੁਖ ਪੰਥ ਦ੍ਰਿੜਾਉ ਵਿ
ਸ਼ੇਸ਼ੂ॥੪੭॥ ਫਿਰਯਾਂ 

ਕਟਾਰਾ ਬਾਕ ਉਚਾਰਾ/ਮੰਤੁ੍ ਜੈਤ ਕੌ ਬਲ ਤਿਨ ਧਾਰਾਂ। ਬਦੈ' ਨ ਕਾਹੂ; 

ਦੇਹਿ ਖਦੇਰ'। ਮਾਰ ਦੇਤਿ ਬੈਰੀ ਬਿਨ ਦੇਰਿ ॥੪੮॥ ਬਿਨਾਂ 'ਸ਼ਕਤਿ ਕਿਮਿ. 

ਤਹਾਂ ਸਿਧਾਵੈਂ। ਸੱਤਿਨਾਮ ਕਿਮਿ ਤਿਨਹੁੰ ਜਪਾਵੈ” । ਹਰ ਪ੍ਰਸੈਨ ਤਿਨ ਸੈਗ, 

ਉਚਾਰਾ/ਅਬਿ ਤੇ ਫੁਰਹਿ ਸੁ ਬਾਂਕ ਤੁਮਾਰਾ ॥8੯॥ ਸ਼ਕਤਿ ਬਿਸਾਲ ਹ
ੋਹਿ 

ਤੁਮ ਮਾਂਹੀਤੁਮ ਢਿਗ ਮੰਤ੍ਰਜੇਤ੍ਰ ਫੁਰਿ ਨਾਂਹੀਂ ਜਹਿੰ ਕਹਿੰਨੈਂ ਮਠਜੋਗੀ ਕੇ 

ਹੋਇਵਿਹੁ ਨਿਕਾਸ ਪੁਨ ਭਗਨਹੁ ਸੋਇ” ॥੫੦॥ ਜੋਗੀ ਤੁਮ ਕੋ ਦੇਖਿਨ 
੦ ੨੩੯ 

ਸੌਂਕੈਕਰਮ ਚਿਤ ਹੋਇ ਭਾਗਬੋ ਤੱਕ ਧਰਮਸਾਲ ਸਭਿ ਗ੍ਰਾਮ ਕਰਾਵਹੁ। 

ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿ ਸੁਖ ਪਾਵਹੁਮ੫੧॥ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦ੍ਰੜਿਇ 

ਪਾਵਨ ਦੇਸ਼ ਕਰਹੁ ਸਭਿ ਜਾਇ । ਆਨ ਮਿਲਹਿੰ ਨਰ ਗਨ ਤੁਮ ਜੋਇ। 

ਪੁਜਹਿੰ ਚਰਨ ਬਿਨੈ ਕਹਿ ਸੋਇ'॥੫੨॥ ਇਮਿਕਹਿ ਨਿੱਧਿ ਸਿੱਧਿਊਗੁਰ 

ਦੀਨਸਿਦੇ ਬਰ ਦਾਨ ਬਿਦਾ ਜੁਗ ਕੀਨਸਿ । ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਿ ਧਰਿ ਪਗ 

ਧਜਾਨ॥ਪ੍ਰਕੁ ਆਗੜਾ ਤੇ ਕੀਨਸਿ ਪੜਾਨ॥੫੩॥ਯਣ ਜੋਗੀ ਕੇ ਮਠ ਤਹਿ 

ਗਏ।ਤਾਸ ਦੀਨ ਤਿਸੁ ਦਾਰੁਨ ਭਏ"।ਤਬਿ ਤਿਨ ਮੰਤਰ ਜੈਤ੍ ਖਲ ਲਾਵ
ਾ 

ਉਲਟ ਪਰਜੋ ਜੋਗੀ"'' ਦੁਖ ਪਾਵਾਂ ॥ ੫8 ॥ ਅਗਠਿ ਲਗੀ ਤਨ ਮਨਹੁ 

ਬਿਸਾਲ॥ਨਿਜ ਤੇ ਬਡੋ ਜਾਨਿ ਤਿਸ ਕਾਲਾ। ਭਯੋ ਮਹੈਤ ਪਲਾਵਨਿ ਤਬੈ 

ਜੋਗੀਅਪਰ ਨ ਠਹਿਰਹਿੰਸਬੈ"॥੫੫॥ਦੇਖਿ ਬਾਜਕੇ ਖਗ ਜਿਮ 
ਭਾਜ/ਜਕੁ 

੧ਮਯ ਦੇ ਚਹਵਾਨ (ਅੰ) ਸ਼੍ਰਾਰਥੀ। “ਆਗਿਆ । ਅਪਣੇ ਬਰੱਬਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਧੀਂ 

ਸਮਝਦੇ । “ਧੋ੮ ਦਿਦੇ ਹਨ । (ਅ) ਖੰਦੇਰਨਾ=ਦੁਰ ਕਰਨਾਂ । “ਤੁਸਾਂ ਉਤੇ ਗੜ੍ਹ ਮੰਤ੍ਰ ਨਹੀਂ 

ਫੁਰ ਸਕੇਗ , #ਜੇਗੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ । “ਕੱਢ ਦਿਓ (ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ), ਭੰਨ ਸੁੱਟੇ (ਮਠ) । 

ਦਨੱਮਣ। ਹੀ ਤੱਕਣਗੇ । ੯ਪੂਜਨਗੇ (ਤੁਹਾਡੇ) ਚਰਨ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿਣਗੇ ਓਹ । "ਤਿਸ 

(ਜੋਗੀ) ਨੇ (ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ)ਡਰਾਯਾ (ਸਿਖ ਅਰੋਂ) ਮਜ਼ਝੂਤ ਹੇ ਗਏ । (ਅ) ਭਿਆਨਕ ਤ੍ਰਾਸ ਉਸਨੂੰ 

ਦੇਂਦੇ ਭਏ । "(ਮੰਤ੍ਰ ਜੋੜ) ਉਲਫ ਕੇ ਜੇਗੀ ਤੇ ਪਿਆਂ । "ਸਾਰੇ ਨਾ ਠਹਿਰ ਸਕੇ । 

#ਂਪਾ੩=ਜਹਿ ਜਹਿ। ਐਪ=ਨਿਧਿ ਸਿੱਧਾਂ। 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੫੯੯) ___ ਰਾਜਿ੧।ਅੰ੧੬੨. 
ਮ੍ਰਿਗ ਚਲੋ ਕੇਹਰੀ ਗਾਜ। ਤਿਸ ਮਠ ਕੋ ਕੰਰ ਭਗਨ ਗਿਰਾਵਾਂ । ਪਿਖਿ 
-ਲੈਗਨ ਕੌ ਗਨ ਤਬਿ ਆਵਾ॥੫੬॥ ਕਰਿ ਬਿਚਾਰ ਨਰ ਕਰਤਿ ਉਚਾਰੀ । 
“ਜੋਗੀ ਪੀਰ ਹਮਾਰੋ ਭਾਰੀ । ਇਨਕੋ ਦੇਖਿ ਸੁ ਗਯੋ ਪਲਾਈ । ਮਹਾਂਬਲੀ 
ਇਹੁ ਪਰਹਿ ਲਖਾਈ॥੫੭॥ਨਿਕਟ ਚਲੋਬੁਝਹਿੰਅਬਿ ਇਟ੍ਹੈਂ।ਹੈਂਦਿਹਕੌਨ 
ਪਠਾਦ ਕਿਨੈ ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਕੋ ਮਠ ਜਿਨ੍ਹੰ ਗੇਰਾ । ਡਰੇ ਨਹੀਂ ਤਪ ਤੇਜ 
ਬਡੇਰਾ॥੫੮॥ਜਬਿ ਨਰ ਮਿਲਿ ਆਏ ਸਮੁਦਾਏ। ਇਨ ਦੋਨਹ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ 
ਸੁ ਗਾਏਭਜਨ ਕੀਰਤਨਿ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਸਾਰੇ। ਕਏ ਨੰਮਿਰਿ ਮੁਖ ਨਮੋ ਉਚਾਰੇ 
॥੫੯॥ ਪ੍ਰੇਮ ਬਧਯੋ ਸਭਿ ਭਾਉ ਕਰੇਤੇ। ਨਿਕਟਿ ਹੋਇ ਇਕ ਮਨੇ ਸੁਨੰਤੇ"। 
ਸਤਿਗੁਰ ਬਰ ਤੇ ਭੇ ਸਿੱਖ ਆਇ॥ਸੱਤਤ ਨਾਮ ਇਨ ਮੰਤ ਦਿੜਾਇ ॥੬੦॥ 
ਗੁਰਮੁਖ ਭਏ ਭਗਤਿ ਕੌ ਲਾਗੇ। ਦੀਰਘ ਭਾਗ ਭਾਲ” ਜਿਨ ਜਾਗੇ । 
'ਸੰਨ ਬਾਂਛਤਿ ਕੌ ਜਾਚਤਿ ਜਬੈ । ਇਨ ਬਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁਇ ਤਬੈ ॥ ੬੧॥ 
“ਧਰਮਸਾਲ ਸੁੰਦਰ ਬਨਿਵਾਈ.ਸਤਿ ਸੈਗਤਿ ਨਿਤਿ ਹ੍ਰੋ ਸਮੁਦਾਈ। ਅਪਰ 
`ਹੁਤੇ ਮਠ ਜਿਸ ਜਿਸ ਥਾਨ । ਕਰਿ ਕਰਿ ਭਗਨ ਦਏ ਬਚ ਮਾਨਿ” ॥ 
੬੨ ॥ ਤਹਾਂ ਧਰਮਸਾਲਾ ਬਨਵਾਇਨਾਮੁ ਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦ੍ਿੜਾਇਜੈਤ੍ 
“ਮੰਤ੍ਰ ਭਹਿੰ ਤੇ ਕਰਿ ਦੂਰ । ਦੇਸ਼ ਬਿਦਤਿ ਸਿੱਖੀ ਸੁਖ ਪੂਰ॥੬੩॥ ਦੁਰਮਤਿ 
ਸਭਿ ਕੀਕੀ/ਨ ਬਿਨਾਸ਼ੁ ਪੂਰਤਿ ਭਏ ਸਭਿਨਿ ਕੀਆਸ ਅਜ਼ਮਤੁ ਅਪੁਨੀ 
ਦੇ ਦਿਖਰਾਂਏ । ਪਰੇ ਚਰਨ ਮਾਨਵ ਸਮੁਦਾਇ॥ ੬੪॥ ਭਾਂਤਿ ਅਨੇਕਨ 
ਅਰਪ ਉਪਾਇਨ'”। ਸਤਿ ਸੈਗਤਿ ਦੇ ਭੋਜਨ ਆਇਨ"। ਸਗਰੋ ਦੇਜ਼ 
ਨਿਹਾਲ ਬਿਸਾਲੇ। ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਕੈ ਮਾਰਗ ਚਾਲੋ॥੬੫॥ ਵਿਰੇ ਕਟਾਰੇ ਇਸ 
ਬਿਧਿ ਦੇਸ਼।ਸੱਤੜਨਾਮ ਦੀਨਸਿ ਉਪਦੇਸ਼। ਕਬਿ ਕਬਿ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰ ਕੋ 
“ਇਕ ਮਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸੁਣਨ ਲਗ ਪਏ । ₹ਮਸਤਕ ਦੇ । ₹ਬਚਨ ਮੰਨਕੇ (ਲੋਕਾਂ ਨੇ) । $ਡੋਂਟ 
ਕਰਕੇ । '(ਨੂੰ) ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਭੋਜਨ ਘਰ ਵਿਚ । 

ਇਹ ਮਠ ਭਜਨ ਦੇ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਅੰਕ ੪੪-੪੫ ਵਿਚ ਦੱਸ ਆਏ ਹਨ ਕਿ 
ਏਹ ਟਿਕਾਣੇ ਦੇਵੀ ₹ਵਾਂ ਦੇ ਥਾਉ ਨਹੀ' ਸਨ, ਨਾ ਦੇਹੁਰੇ ਸਨ, ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ, 
ਨਾ! ਤੀਰਥ ਜਪ ਤਪ ਦੇ ਥਾਂ ਸਨ, ਏਹ ਜੰਤਰ ਮੰਤ੍ਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਕਰਨ ਦੇ 
ਟਿਕਾਣੇ ਸਨ । ਕਈ ਬਾਈ' ਮਠਾਂ ਦੇ ਪੱਜ ਕੁਕਰਮ ਬੀ ਪਰਵਿਰਤ ਸਨੂ । ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 
ਤੀ ਨੇ ਵਾਹਗੁਰੂ ਦਾ ਜਨ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਭਗਤੀ ਦਾਨ ਕਰਨ ਸੀ, ਜੇ ਲੋਕੀ ਗਜਾਨਵਾਨ 

” ਹੈ ਜਾਣ । ਤਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋਗੀ ਤੁਸਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨਗੇ ਤੇ ਨੱਸ ਜਾਣਗੇ । ਨੱਸ 
_ਗਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਕੁਵਰ ਟਿਕਾਣੇ ਫੁਟ ਗਏ ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੁਧ ਹੈ ਗਏ ਤੇ ਜਤੁ ਮੰਤੁ 
ੋ' ਉੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਮਠ ਤੋੜਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਸ ਦੀਆਂ ਧਰਮਸਾਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੬੦੦ ) ਰਾਸਿ ੧। ਅੰਜੂ ੬੩. 

ਆਵਹਿਪਜਨ ਕਰਿ ਪੁਨ ਤਹਾਂ ਸਿਧਾਵਹਿੰ॥੬੬॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁ
ਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ 

ਗ੍ਰਿੰਬੇ ਪ੍ਰਥਮ ਰਸੇ “ਬੇਲੀ ਪੰਡਤ ਫਿਰੇ ਕਾਰੇ ਕੌ
” ਪ੍ਰਸੋਗ _ਬਰਨਨੈ ਨਾਂਮ ਦੁਇ 

ਸ਼ਸ਼ਟੀ ਅੰਸੁ ॥ ੬੨॥ 

੬੩ [ਬਾਲਕ ਜਿਵਾਉਣਾ । ਯਮ ਨੂੰ ਰੋਇੰਦਵਾਲੋਂ ਰੋਕਣਾ । ਅਕਬਰ ਨੇ ਆਉਣਾ] 

ਦੌਹਰਾ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਜੀ ਦਯਾ ਸਿੰਧ ਸਿਰਮੌਰ। ਅਧਿਕ ਪ੍
ਰਕਾ= 

ਸ਼ਤਿ ਜਗ ਭਏ ਸਮ ਨਹਿਕੋ ਕਿਤ ਔਰ॥੧॥ਝੌਪਈ॥ਉਚਿ
ਤ ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ ਦੁਖ 

ਕੋ ਹਰਤਾਂ੧ ਗੋਂਦਵਾਲ ਪਰ ਕ੍ਿਪਾ ਸੁ ਕਰਤਾਂ । ਜਥਾਂ ਅਜੁੱਧ
ਯਾ ਰਘਬਰ 

ਪਕਾਰੀ । ਪਰਜਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦੈ ਦੈ ਪਾਰੀ"॥ ੨॥ਜਿਮਿ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ 

ਰਹੇ । ਨਿਜ ਵਿਗ ਬਾਸਨਾਕੇ ਦਖ ਦਹੇ । ਤਿਸ ਬਿਧਿ ਸਤਿ
ਗੁਰ ਗੋਇਦ 

ਵਾਲ। ਨਾਨਾ ਸੈਕਟ ਕਟੇ ਕਰਾਲ ॥੩॥ ਅਪਰ ਕਸ਼ਟ ਕੀ ਗਿ
ਨਤੀ ਕੋ ਹੈ । 

ਦਾਰੁਨ ਕਾਲ ਨ ਆਨ ਸਕੋ ਹੈ'। ਅਵਿ ਬਿਤੇ ਨਰ ਜੋ 
ਮਰਿ ਜਾਇ ਕ੍ਰਿਪਾ 

ਕਰਹਿ ਤਿਸ ਦੇਹਿ ਜਿਵਾਇ॥੪॥ ਪੁਰੀ ਬਿਖੈ ਨਹਿ ਮ੍ਰਿਤੁ ਕੌ ਪਾਵ
ਹਿ। ਗੁਰ 

ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇ ਜਿਯਤਿ ਰਹਾਵੇਹਿਜਿਸਕੇ ਘਰਕੋ ਨਰ ਮਰਿ ਜਾ
ਇ।ਸੋਉਠਾਂਇ 

ਗੁਰ ਆਗੈ ਲਯਾਇ ॥੫॥ ਤਬਿ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਨਿਜ ਚਰਨ ਛੁਹਾਵਤਿ
 । ਤਾਤ- 

ਕਾਲ ਤਿਸ ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਿਵਾਵਤਿ । ਜਿਸ ਕੋ ਨਰ ਉਠਾਇ ਲੈ ਆਵਹਿ
ੰ। ਸੋ 

`ਨਿਜ ਪਗ ਤੇ ਸੋਦਨ ਸਿਧਾਵਹਿ ॥੬ਇਮਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਗੁਰ ਕੋ ਨ
ਰ ਪਾਇ । 

` ਬਸਹਿੰ ਸੁਖੀ ਕੀਰਤਿ ਬਿਰਧਾਇ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਨ ਮਨ ਕੀ ਕੱਲਯਾਨ । 

ਨਰ ਅਰੋਗ ਨਿਤਿ ਰਹੈ ਸੁਜਾਨ॥੭॥ਸਭਿਹਿਨਿ ਕੇ ਬਰਧਯੋ ਪਰਵਾਰ ਕੁਝ
ੇ 

ਧਨੀ ਨਰ ਦਾਰਿਦ ਟਾਰਿ। ਖਾਨ ਪਾਨ ਤੇ ਅਖੁਟ ਭੈਡਾਰ । ਨਹਿ 

ਕਿਸੁ ਰਿਦੈ ਮੜਾਰ॥੮॥ ਪੈਨ ਪੈਨ” ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਕਹੈਂ। ਢ੍ਰਾਰੇ ਪਰ ਨਿਭਿ 

ਬੈਦਤਿ ਰਹੈਂ । ਜਹਿੰ ਕਹਿ ਬੈਠਹਿੰ ਗੁਰੂ ਸਰਾਹੈ' । ਸਮਤਾਂ ਰਾਮ
 ਚੇਦ ਕੀ 

ਪਾਹੈਂ॥੯੧ਬੱਲੂ ਸੋਂ ਆਗੜਾ ਕਹਿ ਰਖੀ/ਪੁਰਖ ਕਿ ਇਸਤ੍ਰੀ ਜੋ ਹੋਇ ਦਖੀ । 

ਭਿਹ ਕੀ ਸਧਿ ਤਬਿ ਆਨਿ ਸੁਨਾਵਹੁ । ਕਹਿ ਹਮ ਸੋਂ ਤਿਹ
 ਕਸ਼ਟ ਮਿਟਾ“ 

ਵਹੁ॥੧੦॥ਬਿਧਵਾ ਬਸਤਿ ਪੁਰੀ ਛੱਤ੍ਰਾਨੀ“ਹੁਤੋ ਏਕ ਨੰਦਨ” ਸੁਖਦਾਨੀ। 
ਮਹਾਂ ਕਸ਼ਟ ਤੇ. ਸੁਤ ਕੌ ਪਾਲਾ । ਬਿਨ ਭਰਤਾ' ਤੇ ਪ੍ਰਿਯ ਸੁਬਿਸਾਲਾ॥੧੧॥ 

ਕਵ੍ਰਿਲੋਕੀ ਦੇ ਦੁਖ ਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ (ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦੇਵ ਜੀ)। ੨ਪਾਲਨ ਕੀਤੀ । 

ਖਕੋਲ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਦੇ । ੧ਡਿਆਨਕ ਮੌਤ ਬੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ ਹੈ । “(ਸਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ) ਕੀਰਤੀ 

ਵਧੇ । “(ਇਕ) ਵਿਧਵਾ ਖੱਤਰਾਣੀ ਵਸਦੀ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ । “ਪੁੱ੍ਰ। “ਪਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 

ਉਹ (ਪੁੱਤਰ) ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਸੀ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤ੫ ਸੂਰਜ । (੧੬੦੧) __ਰਾਸਿ੧। ਅੰਜੂ ੬੩, ` 
ਇਕ ਦੁਇ ਦਿਨ ਤਿਸ ਕੌ ਤ੫ ਆਵਾ।ਤਾਤਕਾਲ ਤਿਸ ਤਨ”ੈਂਥਿਨਸਾਵਾ 
। ਆਧੀ ਨਿਸਾ ਹੁਤੀ ਤਿਸ ਕਾਲਾ । ਰੁਦਤਿ ਬ੍ਰਿਧਾ ਪਿਖਿ ਸੁਤ ਗੂਸ 
ਕਾਲਾ'॥੧੨॥ਸ਼ੋਕ ਕਰਤਿ ਬਿਰਲਾਪ ਪੁਕਾਰ। “ਹੇ ਸੁਤ!ਮੈ' ਅਬਿ ਲੋ ਤੁਝ 
ਘਾਰਾਂ।ਸੁਖ ਤੇਰੋ ਨਹਿੰ ਦੇਖਨ ਕੀਨਾ। ਗਯੋ ਕਹਾਂ ਤੂੰ ਮੋਹਿ ਬਿਹੀਨ॥੧੩॥ 
ਅਪਨੇਸੈਗ ਲੇਹੁ ਹੈ ਨੰਦਨ!ਸੇਂ' ਕਰਿਹੋਂ ਨਿਜ ਪ੍ਰਾਨਨਿਕੰਦਨ।ਕਹਾਂਕਰੋਂ 
ਜਿਯ ਕੈ ਪਸ਼ਚਾਤੀ । ਇਕ ਅਲੈਂਬਾ ਤੂੰ ਮਮ ਸੁਖ ਥਾਤੀ॥੧੪॥ਇੱਤਯਾ- 
ਦਿਕ ਬਹੁ ਊਚ ਪੁਕਾਰਤਿ।ਮਹਾਂਸ਼ੋਕ ਮਹਿੰ ਕੋਸ ਉਖਾਰਤਿ। ਸਿਰ ਪੀਟਤਿ 
ਉਚੀ ਧੁਨਿ ਰੋਈ । ਅਤਿ ਸੈਕਣਿ ਤੇ ਧੀਰ ਨ ਹੋਈ ॥੧੫॥ ਜਾਮ ਜਾਮਨੀ 
ਜਬਿ ਰਹਿ ਸ਼ੇਖ਼ । ਉਠੇ ਜਾਗ ਤਬਿ ਪ੍ਰਤੂ ਬਿਸ਼ੇਖ਼ । ਬਿਧਵਾ ਨੇ ਨਿਜ ਸੁਤ 
ਉ ।ਗੁਰੂਦ੍ਰਾਰ ਪਰ ਪਾਯਹੁਆਇ॥੧੬॥ ਰੋਦਤਿ ਉਚੀ ਧੁਨਕੋਂ ਕਰਿ. 
ਕੀਤਿਹ ਛਿਨ ਕਾਨਪਰੀ ਸਤਿਗਰ ਕੈ।ਦੁਖੀ ਬਿਲਾਪਤਿਸਨਤਿ ਕ੍ਰਿਪਾਲ॥ 
ਸਹਿ ਨਹਿੰ ਸਕੇ ਰਿਦੇ ਤਿਸ ਕਾਲ ॥ ੧੭ ॥ ਨਿਕਟਿ ਦੇਖਿ ਬੱਲ ਸੰਗ 
ਕਹੋ “ਕੌਨ ਬ੍ਰਿਲਾਪਤਿ ਦੁਖ ਜਿਨ ਲਹਜੋ । ਜਾਹੁ ਨਿਕਟ ਤਿਸੁ ਰੁਦਨ. 
ਹਟਾਓ।ਧੀਰਜ ਦੇ ਕਰਿ ਇਮਿ ਸਮੜਾਓ॥੧੮॥-ਅੰਮ੍ਰਤ ਵੋਲਾ ਸਭਿਢਲ 
ਵਾਹੋਪ੍ਰਭੁ ਸਿਮਰਨ ਕੋ ਨਾਮ ਸੈਭਾਗੋਛਿਮਾ ਕਰਹੁ ਹੋਵਨ ਲਗ ਪ੍ਰਾਤੀ'। 
ਦੇ ਸੂਰ ਤੇ ਦੁਖ ਹੁਇ ਹਾਤੀ#-?॥੧੯॥ਬੱਲ੍ਹ ਸੁਨਿਕਰਿ ਬਾਹਰਿ ਆਯੋ । 

ਦੌਖਿ ਬ੍ਰਿਧਾ ਕੌ ਤਬਿ ਸਮੜਾਯੋ/ਸ਼ਤਿਗੁਰ ਆਗਤਾ ਦੀਨਸਿ ਤਹਿਅੰਮਰਤ 
ਸਮੈ ਤੂਸ਼ਨੀ ਹੋਹਿ॥੨੦॥ਹੋਤਿ ਪ੍ਰਾਤਿ ਤਬ ਨੰਦਨ ਤੇਰ॥ਦੇਹਿੰ ਜਿਵਾਇ ਨ 
ਕਰਹੀ ਦੇਰਾ। ਸ਼ਬਦ ਰੁਦਨ ਕੋ ਨਹੀ ਉਠਾਵਹੁ।ਬੈਠੀ ਰਹਹੁ ਰਾਮ ਗੁਨ 
ਗਾਵਹੁ॥੨੧॥ਸੁਨਿ ਬੱਲੂਕੇ ਬਚ ਸੁਖਵਾਰੇ-ਜਿਯਹ ਪੁੱਤ੍-ਨਿਸ਼ਚੈ ਚਿਤਿ 
ਧਾਰੇ/ਤਊ ਸ਼ੋਕ ਤੇ ਪੈੜਤਿ ਭਾਰੀਉਚੀ ਕੂਕ ਸੁ ਤ੍ਰਿਯਾ ਪੁਕਾਰੀ ॥ ੨੨ ॥ 
ਕਰਨ ਲਗੀ ਬਿਰਲਾਪ ਘਨੋਰਾਂ । “ਮੁੜੈ ਅਲੌਂਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾਂ । ਸੁਤ 
ਬਿਨੁ ਮੇਰੋ ਕੌ ਜਗ ਨਾਂਹੀ। ਇਕ ਪੁਤ੍ਰਾ ਮੇ ਸੈਕਟ ਮਾਂਹੀ॥੨੩॥ਸ਼ਰਨ ਆਪ 
ਕੀ ਆਨਿ ਰਹੇ ਹਮ ਇਸਕੀ ਲਾਜ ਬਿਚਾਰਹੁ ਉਰ ਤੁਮ।£ਹਾਇ ਹ।ਇ? 
ਕਹਿ ਕੂਕ ਪੁਕਾਰਗਿਪੀਟਤਿ ਸਿਰਕੇ ਬਾਰ ਉਖਾਰਹਿ;ੰ॥੨੪॥ਤਬਿ ਬੱਲ 
“ਕਾਲ ਨੇ ਗ੍ਰਸ ਲਿਆਂ (ਮਾਰ ਲਿਆ) । “ਪਮੰਲਆ । ਦਆਸਰਾ (ਸੈਂ) । %੩ਮ੦ ਵਲ ਦੇ 
ਦੇਣੇ ਵਾਲ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । “ਭਾਵ ਚੁਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਤਕ । ੬ਗਾਵ ਤੇਰ ਬਲ; 
ਜੀ ਪਵੇਗਾ। _”ਪਾ:-ਦਿਨ । _7ਪਾ:-ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਮਾ ਅਬਹਿ । _ਊ੫੮-ਬਾੰਹ € ਸੈ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਟੂਰਜ । ( ੧੬੦੨) ਰਾਸਿ ੧। ਅੰਜੂ ੬੩. 

ਨੇ ਆਨ ਸੁਨਾਈ/ਸੀ ਪੁਭੁ ਮੈਂ ਕਹਿ ਬਹੁ ਸਮਬਾਈ।ਸੁਨਤਿ ਰੁਦਨ ਪੁਨ 
ਕਰਤਿ ਘਨੋਰਾ।ਬਿਧਵਾਪੁੱਤ੍ਰ ਮਰਯੋ ਧਰ ਗੇਰਾੀ॥੨੫॥ਤਬਿ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਨਿਕਸੇ 
ਨਿਜ ਦ੍ਾਰੇਗਦੇ ਤਹਾਂ ਜਹਿ ਰੁਦਨ ਉਚਾਗੇਨਿਜ ਪਗਪੰਕਜ ਸੀਸ ਛੁਹਾ- 
ਯੋਂ।ਮ੍ਰਿਤਕ ਬਾਲ ਤਤਕਾਲ ਜਿਵਾਯੋ ॥੨੬॥ ਸੁਤ ਸਮੇਤ ਕਰਿ ਗੁਰਕੋਂ 

__ਬੈਦਨਗਮਨੀ ਸਦਨ ਸੈਗ ਕਰਿ ਨੰਦਨ।ਸ਼੍ਰੀਗੂਰ ਅਮਰ ਗਏ ਨਿਜ ਥਾਨ 
ਅਨ ਿ 

ਇਸ ਤੇ ਉਪਰਾਂਤਿ" । ਨਰ ਤਿਯ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੋਇ ਕਬਿ ਨਾਂਹੀ । ਜਬ 
ਲਗ ਤਨ ਧਰਿੰ” ਹਮ ਪੁਰ ਮਾਂਹੀਗ੨੮॥ਜਮੁ ਕੌ ਠਾਕ ਦਿਯੋ ਤਿਸ ਕਾਲ। 
ਜੋ ਸਭਿ ਜੀਵਨ ਕਰਤੋ ਕਾਲ।“ਗੋਇੰਦਵਾਲਬਿ੫ ਨਹਿ ਆਵਹ/ਕਿਸਕੇ 
ਪ੍ਰਾਨ ਨਹੀਂ ਬਿਨਸਾਵਹੁ” ॥ ੨੯ ॥ ਦੋਇ ਬੀਸ ਸੈਮਤਿ” ਲੌ ਸਤਿਗਰ_। 
ਲੈ ਗਾਦੀ ਕੋ ਬਸਤਿ ਭਏ ਪੁਰਿ । ਤਬਿ ਲੋ ਇਸਤ੍ਰੀ ਪੁਰਖ ਅਨੰਦੇ।ਕਿਸਕੇ 
ਨਹਿੰ ਜਮੁ ਪ੍ਰਾਨ ਨਿਕੋਦੇ॥੩੦॥ਜੁਤ ਪਰਵਾਰ ਬਸੇ ਸੁਖ ਪਾਈ।ਜਮੁਕੋਤ੍ਰਾਸ 

ਦਯੋ ਬਿਸਰਾਈਅਚਰਜ ਚਰਿਤ ਗੁਰੂ ਕੋ ਮਹਾਂਦੀਪਕ ਬਰੈ ਤੇਲ ਨਹਿ 
ਜਹਾਂ ॥੩੧॥ ਸਿਕਤਾ ਮਹਿ ਤੇ ਤੇਲ ਨਿਕਾਸਹਿੰ । ਸਿਕਤਾ ਕੋ ਜਲ ਕਰਿ 

। ਜਲ ਪਰ ਪਾਵਕ ਪਰਮ । ਪਾਵਕ ਚੋੜ੍ਰ੍ 
ਦਿਸ ਕਰਿ ਡਾਰਹਿੰ' ॥ ੩੨॥ ਚੈਦ ਮਨਿੰਦ' ਬਨਾਵਹਿੰ 1 

ਛਿਤਿ ਪਰ ਆਨ ਦਿਨਿੰਦਾਂ ਛੁਵਾਵਹਿਛਿਤਿ ਕੋ ਥਾਯੁ ਸਮਾਨ ਚਲਾਵਹਿ 
ਬਾਯੂ ਕੋ ਸਮ ਮੇਰ ਟਿਕਾਵਹਿੰ॥੩੩॥ ਮੇਰੁਧੂਰ ਕਨ ਕਰਹਿ ਉਡਮਵਹਿੰ"। 
ਧੁਲੀ ਕਨ ਕੋ ਸੈਲ ਬਨਾਵਹਿੰ" ।ਸੈਲ ਤੁਰੰਗ ਬਲ ਗਰਤ ਦੇਹਿ ਕਰਿ” । 
ਗਰਤ ਗਿਰੇ ਕੋ ਦੇਹਿੰ ਸੁਰਗਬਰ"॥੩੪॥ਸੁਰਗਦੇਵ ਆਵੱਗਯਕ ਹੋਇ" 
ਗੈਰਹਿੰ ਨਰਕ ਨ ਬਿਲਮਹਿੰ ਕੋਇਨਰਕ ਜਾਤਨਾ"ਜੀਵ ਜੁ ਸਹੋਂ। ਗੁਰ 

“ਪਿਛੋਂ । 5ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। $ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੋਤ । $ਬਾਈਸਾਲ। “ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰ ਦੇਗ 
#ਜਲ ਤੇ ਅਗਨੀ ਬੜੀ ਬਾਲ ਦੇਣ । “ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਚੈਦਮਾਂ ਸਮਾਨ (ਠੰਢ ਦਾਤੀ) ਕਰ ਦੇਣ । 
੯ਚੰਦ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਵਰਗ। । ੯ਸੁਰਜ ਨੂੰ । "ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਨੂੰ ਧੂੜ ੮੧ ਕਿਣਕਾ ਕਰਗੇ 
ਉਡਾ ਦੇਣ । ""ਧੂੜੀ ਦਾ ਕਿਣਕਾ ਪਹਾੜ ਬਗਾ ਦੇਣ । '“ਉਢੇ ਪਹਾੜ (ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 
ਨੂੰ) ਖਾਤੇ ਦੇ ਥਾਂ ਕਰ ਦੇਣ । "ਟੋਏ ਵਿਚ ਡਿਗੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ ਬੈਕੁੰਠ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ! '£ਸੂਰਗ 
ਦੀ ਦੇਵਤਾ ਅਵੱਗਯਾ ਕਰਨਵਾਲਾ ਹੇਢੇ ਤਾਂ । "ਨਰਕ ਦੀ ਤਾੜਨਾ (ਪੀੜਾ) । 

“੫=ਲਗਾਜੋ। 



ਸ਼੍ਰੀ ਰੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੬੦੩ ) ਰਾਂਸਿ ੧ । ਅੰ] ੬੩. 
ਕਰੁਨਾ ਤੇ ਮੁਕਤਿ ਸੁ ਲਹੈ'॥੩੫॥ ਬਿਧਿ ਪ੍ਰਪੰਢ ਮਿਰਜਾਦ ਬਿਗਾਰਹਿੰ"। 
ਬਿਗਰੇ ਕੀ ਮਿਰਜਾਦ ਸੁਧਾਰਹਿੰ'। ਅਚਲ ਚਲਾਵੈਂ; ਚਲਤ ਬਿਰਾਵੈਂ” । 
ਰਾਉ ਰੈਕ',ਰੈਕ ਰਾਉ ਬਨਾਵੈਂ॥੩੬॥ ਇਮਿ ਅਚਰਜ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਖੇਲ। 
ਜਿਨ ਕੋ ਕੋਇ ਨ ਸਾਕਸ ਪੇਲਾ। ਜਹੈ' ਸੁ ਕਰਹਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਮਰੱਥਭੈਨਣ 
ਘੜਨ ਜਿਨਹੁੰ ਕੇ ਹੱਥ ॥ ੩੭ ॥ ਤਦਪਿ ਜੁ ਆਵਤਿ ਚਲੀ ਅਨਾਦਿ”। 
ਰਾਖਨ ਹੇਤੁ ਰਖਹਿਂ ਮਿਰਜਾਦਿ । ਦਯਾਸਿੰਧ ਸਿਖ ਵਤਸਲ" ਮਹਾਂ । ਜਸ 
ਵਿਸਤ੍ਰਿੱਤਭਯੋ ਜਹਿੰਕਹਾਂ॥੩੮॥ਨਿਜ ਪੁਰਿਮੈਂ ਗੁਰ ਪੁਰਖ ਅਗਾਗਿਬਰਜੀ 
ਆਧਿ ਰੂ ਵਤਾਧਿ ਉਪਾਧਿ। ਤਕਿ ਅਕਬਰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਆਵਾ । ਸਲਿਤਾ 
ਉਤਰਿ ਸਿਵਰ ਨਿਜ ਪਾਵਾ॥੩੯॥ ਲਵਪੁਰਿ ਕੋ ਗਮਨਤਿ ਤਹਿੰ“ ਰਹਜੋ। 
ਨਿਕਟ ਹੋਇ ਗੁਰੁ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕਹਜੋ/ਹਜ਼ਰਤ! ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਇਸ ਪੁਰਿਹੈਂ । 
ਜਿਨ ਕੋ ਬਚਨ ਆਪਕੋਂ ਫੁਰਹੈ"।੪੦॥ਸੁਨਿ ਅਕਬਰ ਨੇ ਰਿਦੇਬਿਚਾਰੀ 
ਗੜ ਚਿਤੌੜ ਕੀ ਬਾਤ ਚਿਤਾਰੀ-। ਧਰਿ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਚਾਹਜੋ 
ਉੱਤਮ ਲੀਨ ਉਪਾਇਨ ਪਾਹ੧ੋ॥੪੧॥ਸਧਿ ਦੋਬੇ ਹਿਤ ਪਠਜੋ ਮੁਸਾਹਿਬ। 
ਡੀਰ ਬਾਪਿਕਾ ਬੈਠੇ ਸਾਹਿਬਬੱਲੂ ਬੋਲੋ ਬੈਦਤ ਹਾਥ। “ਪਾਤਸ਼ਾਹ! ਇਹ 
ਦਿੱਲੀ ਨਾਥ ॥੪੨॥ ਦਰਸ਼ਨ ਕੌ ਆਵਤਿ ਧਰਿ ਭਾਊ । ਚਹਿਯ ਪਾਂਵਡੇ” 
ਇਸ ਅਗੁਵਾਊ।ਇਮਿ ਕਹਿ ਆਇਸੁ ਲੇ ਉਤਲਾਇਵ”' ਰੁਚਿਰਪਟੈਬਰ 
ਬਹ ਮੰਗਵਾਇਵ॥੪੩॥ਚਲਯੋ ਸਿਵਰ ਤੇ ਅਕਬਰ ਸ਼ਾਹੂ। ਅਸਵਾਰੀ ਤਜਿ 
ਆਦਿਕ ਬਾਹੂ" ਤਹਿ ਤੇ ਕਰੇ ਪਾਂਵਡੇ ਪਾਵਨ । ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਪਤੰਬਰ ਹਿਤ 
ਸੂਖ ਪਾਵਨ॥੪੪॥ਸ਼ੁਭ ਮਤਿ ਸ਼ਾਹ ਬਿਲੋਕਨਿ ਕਰਜੋਉਪਰ ਪਾਂਵ ਨ ਤਿਸ 
ਕੇ ਧਰਗਨਿਜ ਕਰ ਤੇ ਉਠਾਇ।ਨਰਵਾਰੇ'£। ਗਮਨਯੋ ਪਗਨਿ ਠੰਮ੍ਰਤਾ 
ਧਾਰੇ॥੪੫॥ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੇ ਸਮੀਪ ਚਲਿ ਆਇਵ। ਅੰਗ ਬਿਭੂਖਨ ਸੈਗ ਸੁਹਾ- 
ਇਵ/ਜਾਤਿਰੂਪ ਕੇ ਜਰਤੀ ਕਰੇ"ਜ਼ਾਹਰ ਜੋਤਿ ਜਵਾਹਰ ਜਰੇਂ'< ॥੪੬॥ 
"ਬਿਧਾਤਾ ਦੇ ਸੈਸਾਰ ਦੀ ਮਿਰਜਾਢਾ ਵਿਗੜਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਜੋ ਮੁਰਦੇ ਜਿਵ: ਦੇਂਦੇ ਤੇ ਮੌਤ 
ਠਾਕ ਰਖਦੇ ਹਨ । ਦ੦ਸਤ ਕਰਨ । ਨਾ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ । “ਚਲਦੇ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਦੇ 
ਹਨ 1 "ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ/ ੬ਪਰਤਾ;ਉਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ । ' ਪੁਰਾਣ) (ਮਿਰਯਾਦਾ) "ਸਿਖਾਂ ਦੇ 
ਪਿਆ।ਭਾਵ ਗੋਇੰਦਵਲ । “ਆਪ (ਲਈ)) ਫੁਰਿਆ ਸੀ । "'ਪੇਰਾਂ ਹੇਠ ਵਿਗਾਉਣ ਵਾਲੇ 
ਬਸਤ੍ਰ । "ਛੇਤ॥ "੧ਮੈਨਾਂ [ਸੈਸ:,ਵਾਹਿਨੀ](ਅ) ਬਾਹਰ,(੯)ਸਵਾਰੀ [ ਸਸ:,ਵਾਹਯ। "ਪਰੇ 
ਗੀਤੇ । "“ਸੇਨੇ ਦੇ ਜੜਊ ਕੜੇ । [ਸੈਸ:, ਜਾਤ ਰੂਪ=ਸੇਨ।] ਜੜੇ ਹੋਂਏ । 



ਤਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਂਪ ਸੂਰਜਾ। ਸਿ. ਹੋਵ ੬੩੦ 

ਬਸਤ ਸਹਾਵੜਿ ।ਹੋਤਿ ਸਤਯਮਾਨ” ਚਲਿ ਆਵਤਿ ॥੪੭॥ 
ਲਾਖਹਂ [ ਸੀਸ 

ਠੰਮ੍ਰਿਲੈਂ ਜਿਸੁ ਆਰੀ । ਮਹਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪਵੈਤਿ ਦੁਤਿ ਜਾਂਗੇ । ਕੋਚਨ ਛਰੀਦਾਰ” 

ਅਗੁਵਾਊ । ਹਾਬ ਬੈਂਤ ਧਾਰੀ ਸਮਦਾਉ ॥ ੪੮॥ਬਸਤ੍੍ ਬਿਕੂਖਨ ਸੁੰਦਰ 

ਜਿਨ ਕੇ।ਚਹੁਂ ਦਿਜ਼ ਟੋਲਿ ਰਲੜਿ ਸੈਗ ਤਿਨ ਕੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਤਿ ਨ
ੌਮਿ 

ਹੁਇ ਬੈਠੇ । ਅਦਬ ਕਰੇ ਕਰ ਪਾਦ ਇਕੈਠੇ”॥੪੯॥ ਕਸਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਿ 

ਆਪਸ ਬਿਥੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਖੈਂ ।-ਨਹੀਂ ਦੇਗ ਤੇ ਅਚਯੋ 

ਅਹਾਰਾ-। ਇਹੀ ਨੇਮ ਗੁਰ ਰਿਦੇ ਚਿਤਾਰਾਂ ॥ ੫੦ ॥ ਤੂਰਨ ਅਕਬਰ ਕੌ 

ਮਨ ਪ੍ਰੈਰਾ । ਹਾਬ ਜੋਰਿ ਬੋਲਯੋ ਤਿਸ ਬੇਰਾ£ ।“ਗਰ ਸਾਹਿਬ | ਕਯਾ ਖਾਨਾ 

ਖਾਵਹੁੰ।ਕਿਸ ਮਹਿ ਰੁਚਿ ਚਿਤ ਤੇ 'ਉਪਜਾਵਹੁ?॥੫੧॥ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਜੋ 

ਸਪਚਿਤ ਰੁਢਿ ਉਨਾ ਹੋੜਿ ਓਗਰਾ ਲਵਨ ਬਿਹੂਨਾ। ਤਿਸ ਕੌ ਕੌ ਦੇਕ ਬਾਰ _ 

ਕਰ ਖਾਵਨਿ4ਅਸ਼ਟ ਜਾਮ ਲਾਗ ਹੁਇਕ੍ਰਿਪਤਾਵਨ” ॥੫੨॥ ਸਨਿ ਸੁਲ- 

ਤਾਨ ਬਿਸਮਤਾ ਪਾਇਵ ।-ਬਿੱਧ ਦੇਹਿ ਨਹਿ ਓਜ ਰਹਾਇਵ । ਬਹੁਰ 

ਨਿਬਲ ਹੀ ਕਰਤਿ ਅਹਾਰਾਂਕ਼ਾਂਤਿਵੈਤ'ਤਨ ਸ਼ੁਭਤਿ ਉਦਾਰਾ-॥੫੩॥ਕਫ਼ 

ਜੋਰਤਿ ਕਹਿਮਿਹਰ ਕਰੀਜਹਿ। ਵਹੀ ਤਵੱਰਕ' ਮੁੜ ਕੌ ਦੀਜ/ਹ । ਤੁਮ 

ਖੁਦ ਇਕੀ ਜਾਤਿ 'ਸਜਾਨੇ।ਵੁਰਹਿ ਸਰਾਪ ਬਰ ਜਥਾ ।ਬੁਖਾਨੋ॥੫੪॥ਦਰਸ਼ਨ 

ਪਾਇ ਕਯੋ ਮੈਂ ਪੈਨ । ਦੇ੦ ਤਵੱਰਕ ਹੋਹੁ ਪ੍ਰਸੈਨ” । ਬਿਨੈ ਸਪ੍ਰਮ ਜਾਚਨਾ 

ਜਾਨੀਧਸੁਨਿ ਕ੍ਰਿਪਾਲਮੁਖ ਮਧੁਰ ਬਖਾਨੀ॥੫੫॥/ਬੱਲੂਹਮਰੋ ਹੈਜੁਅਹਾਰਾ। 

ਆਨਠਹੁੰ ਜਾਇ ਸੁ ਬਨਯੋ ਜਿ ਤਯਾਰਾ। ਗਮਨਜੋ ਸ਼ੀਘੂ ਬਾਰ ਭਰਿ ਆਨ 

ਧਰਜੋ ਸ਼ਾਹੁ ਕੇ ਅੱਗੂਯ ਖਾਨਾ ॥੫੬॥ ਕਰ ਪਖ਼ਾਰ ਮੁਖ ਪਾਯਵ ਗ੍ਰਾਸਾ'”। 

ਸ਼ਰਾਦ ਅਜਾਇਬ ਜਾਨਿ ਬਿਕਾਸ"'।ਜਿਤਕਮਧੁਰਤਾ ਉੱਤਮ ਅਹੈਂਪ੍ਰਿਥਮ 
ਕਵਰ'"ਮਹਿੰ ਸਾਦ ਸੁ ਲਹੈ॥੫੭॥ ਰਚਿ ਜਾਰੀ ਤਬਿ ਦੂਸਰ ਖਾਵਾ। ਤੁਰਸ਼ 
ਸ੍ਰਾਦ ਉੱਤਮ ਕੋ ਪਾਵ। ਬਿਸਮਮੋ ਸ਼ਾਹੁ-ਕਹਾਂ ਯੰਹ ਬਾਤ।ਦਤਿਯੋ ਰਸ” 

ਹੌਯਸਿ ਕਿਸ ਭਾਂੜਿ-॥੫੮॥ਬਹੁਰ ਤੀਸਰੋ ਪਾਇਸ ਕੌਰ"?ਸ੍ਰਾਦ ਸਲਵਣ 

₹ਉਸਤਤੀ ਵਾਨ । ੨ਚੋਬਦਾਰ । ਥਇਕਾਂਠੇ ਕਰਕੇ, ਮੈਫੋਚਕੇ । “ਤਿਸ ਵੇਲੇ । “ਰੁਚੀ ਤੋ' ਬਿਨਾ । 
੬ਪ/ਣ। ਕਰਦੇ ਹਾੰ । ?ਸੁੰਦਰ। ਬਰਕਤ ਵਾਲਾ (ਪੂਸ਼ਾਦ) [ਢਾ:; ਤਬੱਰਕ]। । <ਸਹਤ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ 

ਮੰਗਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਜਾਣਕੇ / "“ਬੁਰਕੀ, ਗ੍ਰਾਹੀ । ਅਨੰਦ ਰੋਯ॥ "ੋਦਜਾ ਰਸ । 

%੫:-ਨਮਹਿ। 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੁਰਜ । ( ੧੬੦੫) ਰਾਸਿ ੧। ਅੰਸੂ ੬੪. 

ਪਾਇ ਤਬਿ ਔਰ ਚਤੁਰਥ ਮਹਿੰ ਪਾਇਸ ਕਹੁ ਪਾਇਸਿ'। ਜਜੋਂ ਜਯੋਂ ਅਚਿ 
ਤਜੋਂ ਤਯੋਂ ਬਿਸਮਾਇਸਿ॥੫੯॥ ਖਟ ਰਸ ਕੇ ਸ਼ੁਭ ਸ੍ਰਾਦ ਜਿ ਹੋਈਅਚਤਿ' 
ਸ਼ਾਹੁ ਨੇ ਲੀਨੇ ਸੋਇ । ਜਨਮ ਧਾਰਿ ਜੋ ਸ਼੍ਰਾਦ ਨ ਪਾਯੋ। ਲਵਨ ਬਿਹੀਨ 
ਓਗਰੋ ਖਾਯੋ ॥੬੦4ਤਿਰਿਪਤਿ ਸ਼ਾਹ ਕਰ ਬਹੁਰ ਪਖਾਰੇ। ਬਿਸਮਤਿ ਹੁਇ; 
ਕ੮ ਜੋਰਿ ਉਚਾਰੇ। 4ਸਟਤ ਆਪ ਕੀ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ । ਆਰਵ” ਕਾਮਲ£ 
ਸਭਿ ਸੁਖਦਾਇ॥੬੧॥ਜੇਕ ਰ ਮੇਹੇ ਪਰ ਅਨਕੂਲਾ। ਹਰਖ ਦੇਹੁ” ਕੁਛ ਕਰੋ 
ਕਬੂਲ । ਜੋ ਸੇਵਾ ਤੁਮਰੀ ਹਇ ਜਾਇ। ਬਨਹੁ ਸਫਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੁੜ ਆਇ) 
੬੨॥ਬਿਕਸਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੁਖ ਤਾਂ ਸੋ ਕਹੀ । “ਕਿਸੁ ਬਸਤੁ ਕੀ ਖ੍ਾਸ਼ਨ ਰਹੀ । 
ਦਿਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਅਤਟ ਭੈਡਾਰੂ । ਖਰਚਤਿ ਖਾਵਤਿ ਪਾਇਨ ਪਾਰ” ॥੬੩॥ 
ਸ਼ਾਹੁ ਸਹਤ ਉਮਰਾਵਨ ਵੇਗਬੇਰ ਬੇਰ ਕਹਿ “ਕਰਹੁ ਨ ਫੇਰ?। ਕਿਤਿਕ 
ਗ੍ਰਾਮ ਕੋ ਪਟਾ ' ਲਿਖਾਇਵ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਚਢਾਇਵਾਂ॥੬੪॥ਇਹ 
ਸਭਿ ਨਿਰਨੈ ਆਗੇ ਕਰਿ ਹੈ।ਜਹਾਂ ਸੁਧਾਸਰ"? ਕਥਾ ਉਚਰਿਹੈਂ । ਦੇ ਕਰਿ 
ਗਯੋ ਗ੍ਰਾਮ ਸੁਲਤਾਨ। ਬੈਠੇ ਸ਼ੋਭਤਿ ਗੁਰ ਭਗਵਾਨ ॥੬੫॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ 
ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਿੰਥੇ ਪੂਥਮ ਰਾਂਸੇ “ਬਾਲਕ ਜਿਵਾਵਨ, ਅਕਬਰ? ਪੂਮਿਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਤੀਨ 
ਸ਼ਸ਼ਟੀ ਅੰ੧ ॥ ੬੩ । 

੬8,[ੰਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਇਟ । ਲੰਗੜੇ ਦੀ ਲਤ । ਸਿਖੀ ਦੀ ਰਹਿ] । 
ਦੋਹਰ॥ ਰਾਮਦਾਸ ਹਿਤ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਿ ਲੀਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ॥ ਜਾਨ ਭਵਿੱ- 

ਬਕਤ ਸਰਬ ਗਤਿ ਬਰਧਨ ਜਥਾਂ ਸਮਾਜ"'॥ ੧ ॥ ਚੌਪਈ॥ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ 
ਇਿਮਿ ਭਗਤਿ ਬਿਥਾਰਤਿ । ਬਖਸ਼ਸ਼ ਕਰਤਿ ਦੇਖਿ ਕਰਿ ਆਰਤਿ।ਛੋਟੀ 
ਸੁਤਾ ਸੇਵ ਨਿਤਿ ਕਰੈ।ਲਖ/ਹ ਪ੍ ਭੂ" ਇਮਿ ਭਾਉ ਸੁ ਧਰੈ॥੨॥ਪਿਤ ਕਰਿ 
ਨਹਿ ਜਾਨਹਿ ਬਹੁ ਸਯਾਨੀ।ਭਾਉ ̀ ਭਗਤਿ ਕੌ ਤਨ `ਜਨ੍ ਭਾਨੀ" ਮਨਹੁੰ 
ਰੀ ਰੂਪ ਕਰਜੋ ਹੈ” । ਕੈ ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਜ ਬੇਸੁ ਧਰਯੋ ਹੈ॥੩॥ ਬਡ 

੧ਖ਼ੀਰ ਦਾ ਸੁਵਾਦ ਪਾਇਆ । "ਖਾਣ (ਸਮੇ /' ਵਿਚ) । ੨ਹਥ “ਰਬ 8 ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ 
[ਅਰਬੀ, ਆਰਫ] । “ਪੂਰਨ [ਅ:, ਕਾਮਲ] =ਕ੍ਰਿਪਾਲੁ ਹੋ । “ਪੂਮੈਠ ਹੋਕੇਂ ਮੈ” ਦੇਂਦਾ ਹੀਬਾਰ 
ਬਾਰ ਕਹਿਆ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼) ਮੋੜੋ ਨਹੀੰ ।੯ਚਰਨੀ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । "“ਮੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ! 
੧੧ਭਵ ਪੰਥ ਨੇ ਵਧਣ ਹੈ । "”ਂਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਜਾਣਕੇ । "ਮਾਨੋ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਭਾਉ 
ਭਗਤੀ ਦਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹੈ । "₹ਮਾਨੋ ਕੀਰਤੀ ਨੇ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆਂ ਹੈ 1 "“ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ੀਲ ਲਛਸੀ 
ਨੇ [ਲਿ; ਰ੍ਰੀ=ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ । ਦੇਵ ਮਾਤਾ ।  ਭੈਰਗ] 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਂਪ ਸੂਰਜ । (੧੬੦੬) ਰਸਸ ੧। ਅਸੂ ੬੪, 

ਭਾਗ ਪਤਿਬ੍ਰਤਾ ਸੁਸ਼ੀਨਾ । ਨੰਮ੍ਰ੍ਕੂਤ ਨਿਤਿ ਸੁਮਤਿ ਗਹੀਲਾ"। ਅਪਰ 
ਨਿਕਟ ਕੌ ਹੋਨ ਨ ਪਾਵਗਿਇਹ ਧਰਿ ਸ਼ਰਧਾ ਸੇਵ ਕਮਾਵਹਿ॥ ੪॥ ਜਥਾ 
ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੋਹਿ ਪਿਤ ਹੇਰਿ । ਤਬਾਂ ਕਰਹਿ ਨਿਤਿ ਸੇਵ ਬਡੇਗਪਹਿਰ ਰਾਤਤੇ 
ਕਰਹਿ ਸ਼ਨਾਨ।ਤਬਿ ਪਹੁੰਚਹਿ ਦਰਸ਼ਨਹਿਤ ਠਾਨਿ॥੫॥ਮਨ ਕਰਿ ਬੇਦਨ 
ਕਰਹਿ ਸਦੀਵ । ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਮੇਸੁਰ ਜਾਨਹਿ ਜੀਵ'ਂ। ਬਹੁਰ ਸੇਵ ਹਿਤ ਜਥਿ 
ਕਬਿ ਆਵੈ । ਭਾਨੀ ਕ੍ਿੱਤਿ" ਗੁਰੂ ਮਨ ਭਾਵੇ॥੬॥ ਇਕ ਦਿਨ ਬੈਠੀ ਬਨਿ 
ਕੈ ਦੀਨ। ਬਿਨਤੀ ਸਹਤ ਬੋਲਿਬੋ ਕੀਨ। “ਪਿਤ ਜੀ ਬੜੇ ਸ਼ਰੀਕ ਹਮਾਰੇ । 
ਅਧਿਕ ਧਨੀ ਗਨ ਰਿਦੇ ਹੰਕਾਰੇ ॥੭॥ ਸਰਬ ਸ਼ਰੀਕਨ ਉਚ ਬੋਲਹਿ। 
ਬਸਤ੍ਰਨਿ ਪਹਿਰੈਂ ਲੈ ਬਹੁ ਮੋਲਾਹਿੰ। ਕੈਚਨ ਕੇ ਕੂਖਨ ਬਹੁ ] ਪਾਵਹਿਹਮਕੋ 
ਡਰਕੈ' ਉਰ ਗਰਬਾਵਹਿੰ॥੮॥ ਸੁਨਿ ਤਨੁਜਾ ਕੇ ਮਨ ਕੀ ਜਾਨਿ। ਬੋਲੋ ਸ਼੍ਰੀ 
ਸਤਿਗੁਰ ਭਗਵਾਨ । ਸਮੁਖ ਸ਼ਿਲਾ ਇਕ ਪਰੀ ਨਿਹਾਰੀ।“ਇਤਿਕ ਹੇਮ 
ਮਹਿ ਹੁਇ ਸਭਿ ਕਾਰੀ ॥੯॥ ਬਸਤ ਬਿਭੂਖਨ ਹੋਹਿ ਕਿ ਨਾਂਹੀ। ਜੇ ਕਰਿ 
ਬਨਹਿੰ ਗਹੋਂ ਕਰ ਮਾਂਹੀ। “ਪਿਤ ਜੀ ਆਪ ਸਰਬ ਗਤਿ ਜਾਨੋ।ਸਭਿ ਬਿਧਿ 
ਸਮਰਥ ਚਹਹੁ ਸੁ ਠਾਨੋ॥੧੦॥ਇਮਿ ਕ/ਹ ਸ਼ਿਲਾਬਿਲੋਕੀ ਜਬੈ।ਦਮਕਤਿ 
ਹੁਈ ਹੈਮ ਕੀ ਸਬੈ । ਪਿਤ ਆਇਸੁ ਤੇ ਲੀਨਿ ਉਠਾ€।“ਨਜ ਅਰ ਸੁਤ 
ਕੌ ਭੂਖਨ ਪਾਇ!॥੧੧॥ ਕਹਤਿ ਭਏ ਗੁਰ ਕਰੁਨਾ ਧਾਗ। “ਹਮ ਤੋਂ ਰਾਖੀਹਿੰ 
ਨ੍ਹੀ ਅਗਾਗਹੋਹਿ ਤੁਮਾਰੇ ਐਸ਼੍ਰਜ ਭਾਰੀ। ਜਾਚਜੋ ਯਾਂਤੇ ਲੇਹੁ ਅਗਾਰੀ? 
॥੧: ੨॥ਜਯੋਂ ਜਯੋਂ ਪਿਤ ਬੋਲਤਿ ਅਨਕੂਲਮੈਤਜੋ' ਤਯੋਂ ਕਾਨੀ ਹੁਇਸੁਖਮੂਲ। 
ਰਹੈ ਨੰਮ੍ਰਿ ਬਹੁ ਸੇਵ ਕਮਾਵਹਿ । ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੁਇ ਸਦਾ ਰਿਬਾਵਹਿ॥੧੩॥ 

ਗੁਰ ਪੁਰਿ ਤੇ ਤੋ ਤੋਂ ਕੋਸਿਕ ਗ੍ਰਾਮ। ਹੁਤੋ ਕੋਇ ਤਿਲਵੈਡੀ ਨਾਮ। ਤਹਿ 
ਸਿਖ ਇਕ ਖੱਤ੍ਰੀ ਜਿਹ ਜਾਤਿ । ਇਕ ਪਗ ਹੁਤੋ ਚਲਤਿ ਲੰਗਰਾਤ ॥੧੪॥ 
ਨਿਤਿ ਸ਼ਰਧਾ ਧਰਿ ਦਧਿ” ਕੌ ਲਕਾਵਤਿ। ਧਰਤਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸਤਗੁਰੂ ਖੁਲਾ- 
ਵਤਿ।ਕਰਤਿ ਸੇਵ ਬੀਤਕੋ ਚਿਰਕਾਲ । ਅਪਨੋ ਨੇਮ ਰਖਜੋ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ॥੮੫॥ 
ਜੇ ਬਰਖਾ ਬ੍ਰਖੀਰ ਬਹੁ ਭਾਰੀ[ਮਓਨਹਿ ਦਧਿ ਕੋ ਲਾਇ ਨ ਬਾਰੀ। । ਤੁਰੀ 

ਸੇਕਣ ਬੁਧੀ ਗਹਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ।"ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਪੇਸਰ ਰੂਪ ਜਾਣਕੇ ਜੀਉਂਦੀ ਸੀ ।ਸੇਵ॥ 
$ਸ਼ਰੀਕਣੀਆਂ ਉਚੀ ਭਵ ਹੈਕਾਰ ਸਹਤ । “ਗੇ ਹੀ ਲੋ ਲਓ । ੬ਪਿਤ। ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ । 
"ਵਹੀ । __ #ਪਸ-ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਮੇਸ਼, ਨ ਜਾਨਹਿ ਜੀਵ। __ 1੫-ਬਾਰੀ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੬੦੭) ਗਾਸਿ ੧। ਸੰਸੂ ੬੪, 

ਟੈਗਰੀ ਕਾਸ਼ਟ" ਪਰ ਧਰਿ। ਸਮੈ ਸੀਤ ਕੇ ਲਯਾਵਤਿ ਕਰਿ ਪਰ” ॥ ੧੬ ॥ 
ਇਕ ਦਿਨ ਦਹੀਦਂਲਿਯੇ ਕਰ ਚਲਜੋ। ਗਰਾਮ ਚੌਧਰੀ ਮਗ ਮਹਿ ਮਿਲਯੋ । 
ਹਾਸੀ ਕਰਿ ਤਿਨ? ਗਹਿਬੋਂ ਕੀਨਿ । ਲਈ ਕਾਠ ਕੀ ਟੈਗਰੀ ਛੀਨ ॥੧੭॥ 
ਕਹਤਿ ਭਯੋ“ਨਿਤ ਗਰ ਢਿਗ ਜਾਵਹਿਂ, ਧ੍ਰਮ ਧਾਰਿ ਦਧਿ ਸਦਾ ਖੁਲਾਵਹਿੰ । 
ਸਾਬਤ ਟੌਗਰੀ ਕਰੀ ਨ ਤੋਗਿਬਿਰਥਾ ਸ਼੍ਰਮ ਤੇਰੋ ਸਭਿ ਹੋਹਿ॥੧੮॥ਆਵਤਿ 
ਜਾਤਿ ਚਰਨ ਲੌਗਰਾਤ । ਬਹੁਤ ਖੇਦ ਧਰਿ ਪਹੁੰਚਹਿੰ ਪ੍ਰਾਤਿ । ਇਹ ਭੀ 
ਕਸ਼ਟ ਨ ਤੇਰੋ ਖੋਵਾ। ਕੜਾ ਅਚਰਜ ਤਵ ਦਿਸ਼ ਨਹਿੰ ਜੋਵਾ॥੧੯॥ ਮ੍ਰਿਤਕ 
ਨਗਰ ਕੇ ਕਿਤਿਕ ਜਿਵਾਏ । ਅਜ਼ਮਤ ਜਿਨਕੀ ਜਗ ਅਜ਼ਮਾਏ'। ਕਯਾ 
ਦੁਰਮਤਿ ਤੇਰੇ ਮਹਿਂ ਜਾਨੀਕ੍ਪਾਦਿਸ਼ਟਿ ਨਹਿੰ ਦੇਖਨ ਠਾਨੀ॥੨੦॥ਸਨਿ 
ਖੱਤਰੀ ਕਹਿ “ਨਹਿ ਅਟਕਾਵਹੁ। ਸਮੇ ਜਾਤਿ ਬੀਤਜੋ ਇਸ ਬ।ਵਹ% ਸੜਿ- 
ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਵੇ ਪਰਵਾਹੂ।ਚਹੈ' ਸੁ ਕਰਹਿ ਏਕਛਿਨ ਮਾਂਹੂ॥੨੧॥ਜਿਮਿਰਜ਼ਾਇ 

_ ਤਿਨ ਕੀ ਹਮ ਹੇਰਹਿੰ । ਹਰਖਮਾਨ ਹਇ ਰਹੈ ਘਨੈਰਹਿੰ । ਭਲੋ ਜੀਵ ਕੋ 
-ਜਿਮਿ ਹੁਇ ਜਾਇਤਿਮਿ ਸਿੱਖਨ ਹਿਤ ਗੁਰੂ ਕਰਾਇੰ7॥੨੨॥ ਇਮਿ ਕਹਿ 
ਜਾਚਿ ਸੁ ਲਕਰੀ ਲੀਨੀ । ਕਿਤਿਕ ਸਮੇਂ ਬੀਤੇ ਤਿਸ ਦੀਨੀ । ਟੈਗਰੀ 

ਰੀ ਕਾਸ਼ਣ ਪਰ ਧਗਿਮਾਰਗ ਚਲਜਯੋ ਉਤਾਇਲ ਕੋ ਕਰਿ॥੨੩॥ ਦੇਗ਼ 
ਥਾਨ ਮਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਆਏ।ਥਾਲ ਪਰੋਸ ਧਰਜੋ ਅਗੁਵਾਏ। ਸਗਰੀ ਸੈਗਤਿ 
ਕੋਰਿ ਅਗਾਰੇ । ਕਰੇ ਪਰੋਸਨ ਬਿਬਿਧ ਅਹਾਰੇ॥੨੪॥ ਬੈਠਿ ਰਹੇ ਸਤਿਗੁਰ 
ਭਿਸ ਕਾਲ। ਮੁਖ ਮਹਿ ਗ੍ਰਾਸ ਨ ਪਾਇ ਰਸਾਲ । ਗੁਰ ਦਿਸ਼ ਪਿਖਿ ਕਰਿ 
'ਸਗਰੀ ਸੈਗਤਿ।ਨਹਿ ਅਹਾਰ ਮੁਖ ਪਾਵਹਿ ਪੰਗਤਿ ॥੨੫॥ਬੂੜੇ ਬੱਲ ਦਾਸ 
ਜੁ ਅਹੈ। ਪਮਚਤਿ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਕੂ ! ਕੋ ਬਿਧਿ ਅਹੈਊ। ਬੈਠੀ ਸੈਗਤਿ ਤਯਾਰ 
ਅਹਾਰ।ਨਹੀਂਗ੍ਰਾਸ ਕਿਨ ਮੁਖ ਮਹੁੰ ਡਾਰਾ॥੨੬॥ਸੁਨਿ ਬੋਲੋ ਗੁਰ“ਅਚੈਂ ਨ 
ਤਬਿ ਲੀ।ਸਿਖ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਹਿਂ ਪਹੁੰਚੇ ਜਥਿ ਲੋ । ਰੋਕਯੋ ਗ੍ਰਾਮ“ ਚੌਧਰੀਆਵਤਿ। 
ਉਪਾਂਲੌਭ ਜੂਤਿ ਹਾਸਸੁਨਾਵਤਿ॥੨੭॥ਇਤਨੇਮੈ' ਚਲਿ ਤੂਰਨ ਆਇ ਸੁ 
। ਦਧਿ ਆਗ ਧਰ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਸ । ਲੇ ਸਤਿਗਰ ਨੋ ਅਚਕੋ ਅਹਾਰਾਂ । 
ਅਪਰ ਸਰਬ ਤ੍ਰਿਪਤੇ ਛੁਧਿ ਟਾਰਾ॥੨੮॥ਪਾਨਿ ਪਾਨਿ ਕਰਿ ਪਾਨ ਪਖਾਰੇ। 
“ਲੱਕੜ ਦੀ ਬਣੀ_ ਘੋੜੀ ਲੰਗੜਿਆੰ ਦੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੀ । “ਜਰੂਰ ਬਰਜਰੂਰ (ਅ) ਹੱਥ ਤੇ । 
₹ਪਰਖਾਈ ਹੈ । ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ (ਖਲੋਤਿਆ) ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। “ਪਿੰਡ ਦੇ।੬ਉਲਾਂਭੇ ਸਹਤ 
ਮੰਖੋਲ ਦੇ । “ਪਾਣੀ ਪੀਕੇ ਹੱਥ ਧੋਤੇ । #ਪਾ:=ਦਧਾਂ । 1ਹਸੀ ਕਰਤਿ ਨੇ। 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਖੁਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੬੦੮) ਰਾਸਿ ੧। ਸੰ ੬੪, 

।ਸ਼ਰਧਾਂ ਪੂਰਨ ਹੇਤ ਉਚਾਗੇ “ਆਜ ਕਹਾਂ ਤੁਮ ਬਿਲਮ ਲਗਾਈ। ਆਯਵ” 

ਭੋਜਨ ਸਮੇਂ ਬਿਤਾਈ?॥੨੯॥ਹਾਬ ਜੋਰਿ ਤਿਨ ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀਂ। “ਕਰੀ 

ਪੰਚ ਨੇ ਮੋ ਸਗ ਹਾਸੀ ।-ਗੁਰ ਜੇ ਸਮਰਬ ਸੇਵ ਕਮਾਈ। ਟੌਗਰੀ ਲੈਗਰੀ 

ਕਤੋਂ ਨ ਬਨਾਈ॥੩੦॥ਆਵਤਿ ਜਾਤਿ ਬਾਦ ਸ਼੍ਰਮ ਕਰਜੋ। ਦਤਿਯ ਪੈਰ ਜੇ 
ਨਹਿਨ ਸੁਧਰਯੋ-ਕਾਸ਼ਟ ਕੀ ਟੈਗੀਆ ਮਮ ਛੀਨੀ। ਕਿਤਿਕ ਦੇਰਿ ਕਰਿ 

ਮੁਝ ਕੌ ਦੀਨੀ॥੩੧॥ਇਸ ਬਿਧਿ ਬਿਲਮ ਲਗੀ ਮੁਝ ਆਵਤਿ। ਜਥਿ ਤਿਨ 

ਦਈ ਆਇ ਉਤਲਾਵਤਿ? । ਸੁਨਿਕੇ ਗੁਰ ਸਭਿ ਬਿਖੈ ਅਲਾਈ । “ਬਾਤ 

ਨਹੀਂ ਹਮਰੇ ਚਿਤ ਆਈ॥੩੨।ਸ਼ਾਹੁ ਹੁਸੈਨ” ਪਾਸ ਅਬਿ ਜਾਵਹੁ। ਤਿਸਤੇ 

ਨਿਜ ਟੈਗਰੀ ਸੁਧਰਾਵਹੁ । ਜਬਿ ਤੂੰ ਮਿਲਹਿੰ ਜਾਇ ਧਰਿ ਭਾਉ । ਪੇਹਹਿੰ 

ਦੰਗਰੀ ਬਿਲਮ ਨ ਕਾਉ॥੩੩॥ਮਾਨਿ ਬਚਨ ਗੁਰ ਕੋ ਤਬਿ ਗਯੋਂ। ਸ਼ਾਂਹੁ 
ਹੁਸੈਨ ਨਿਕਟ ਜਾ ਭਯੋ”[। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਿਹ“ਹਤੋ ਸਭਾਊ। ਨਿਕਟ ਜੁ 

ਆਵੈ ਮਾਰ ਭਗਾਉ%੩੪॥ਗੁਰ ਆਗੜਾਂ ਤੇਸਿਖ ਜਬਿ ਗਯੋਇਸ ਕੋ ਨਹੀਂ 
ਹਤਨ ਕਿਛੁ ਕਯੋ । ਬੁਝਤਿ ਭਯੋ “ਕਹਾਂ ਤੇ ਆਇਸਿ ?॥ ਸਿਰ ਨਿਵਾਇ 

ਇਨ ਸਕਲ ਸੁਨਾਇੰਸ ॥੩੫॥ ਹਾਥ ਬੈਦਿ ਹੁਇ ਸਨਮੁਖ ਬੈਠਜੋ। ਦੇਖਿ 
ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਤਬਿ ਐਂਠਜੋਂ।ਹੁਤਿਕੋ ਕੁਤਕਾ ਛਿਰਕ ਉਠਾਇਵ/ਡਰਿਕਰਿ 

ਭਾਗ ਚਲਜੋ ਉਤਲਾਇਵ॥੩੬॥ਪ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵੇਰ ਜਥਿ ਭਾਜਤਿ ਭਧ। ਚਰਨ 

ਦੂਸਰੋ ਤਸ ਬਨਿ ਗਯੋ। ਅਚਰਜ ਹ੍ਰੈ ਕਰਿ ਹਟਜੋ ਪਿਛਾਰੀ । ਗਹੇ ਚਰਨ 

ਪਰ ਰਹਤੋ ਅਗਾਰੀ॥੩੭।“ਮੁਝ ਲੈਗਰੇ ਕੀ ਟਾਂਗ ਬਨਾਈ/ਅਹੈ ਆਪਕੀ 
ਅਧਿਕ ਬਡਾਈ । ਸ਼ਾਹੁ ਹੁਸੈਨ ਬੈਨਿ ਤਬਿ ਕਹੇ।/ਕਰਨ ਕਰਾਂਵਨ ਔਰੇ 

ਅਹੇ ॥ ੩੮ ॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਸਭਿ ਸ੍ਰਾਮੀ । ਕਰਹਿ ਆਪ ਹਮ ਦੇ 
ਬਦਨਾਮੀਅਬਿ ਗਮਨੋ ਰਹੀਐ ਤਿਨ ਸ਼ਰਨੀ।ਹਮ ਦਿਸ਼ ਤੇ ਕਹੁ ਪਰਨੋ 

ਚਰਨੀ" ॥੩੯॥ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰ ਹੀ ਧਰੋ ਭਰੋਸਾ । ਹਮ ਸਮ ਦਾਸ ਅਨੇਕ 

ਅਦੋਸ਼ਾ"।ਪਿਖ ਚਰਿੱਤਰ ਸਭਿਹੀ ਬਿਸਮਾਏ।/ਅਚਰਜ ਗਤਿ ਕੁਛ ਲਖੀ ਨ 

ਜਾਏ॥੪੦॥ਜਬ ਖੱਤ੍ਰੀ ਆਯੋ ਚਲਿ ਪਾਸ/ਬਿਕਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕ੍ਰਿਪ' ਅਵਾਸ। 

੧(ਤ) ਆਇਆ ਹੈਂ । ₹ਦੱਸੀ। ੧ਇਕ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਮੇ ਵਿਚ । ੬ਚਲਾ 
ਗਿਆ। “ਭਾਵ ਸ਼ਾਹ ਹੁਮੈਨ ਦਾ । <ਗੁਜਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ । !ਆਕੜਿਆ । “ਅੱਗੇ (ਸ਼ਾਹ ਹੁਮੈਨ 
ਦੇ) । ੯ਕਰਦੇ ਆਪ ਹਨ ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਦੇ ਹਨ । "”ਪੈਰੀਂ ਪਉਣਾ । ""ਦੇਸ਼ ਰਹਤ 

(ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ)। #ਘਾ:-ਗਇਊ | 1ਪ:=ਸੁ ਭਾਇਊ । 



_ ਸ਼ੋ ਗੁਰ ਪ੍ਤਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੬੦੯) ਗਾਸਿ ੧ । ਆ ੬੪. 

ਮਹਾਂਰਾਜ ਸੇਵਾ ਫਲ ਦਾਤਾ । ਸਿਖ ਵਤਸਲ' ਦੇ ਆਤਮ ਗਤਾਤਾ॥੪੧॥ 
ਜਹਿੰ ਕਹਿ ਕੀਰਤਿ ਹੋਈ ।ਪੀਰ ਵਕੀਰ ਪਿਖਹਿ ਸਭਿ ਕੋਈ।ਸੇਤ 
ਸਾਧ ਬੈਰਾਗੀ ਜਤੀ।ਦਰਸਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਸ਼ੁਭ ਮਤੀ॥੪੨॥ ਇਕ ਦਿਨ 
ਸੈਗਤਿ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸਬੈਠੀ ਹਤੀ ਬਿੰਦ ਚਹੁ ਪਾਸਿਬੁੱਢੇ ਆਦਿਕ ਸਿੱਖ 
ਜੁ ਸਕਾਨੋ,ਹਿਤ ਬੂਝਨ ਕੇ ਬੈਨ ਬਖਾਨੈ ॥੪੩॥ “ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਰਹਿਨੀ ਜਿਸ 
ਵਾਲ । ਸ਼ੀ ਮੁਖ ਤੇ ਅਬਿ ਕਹਹੁ ਕ੍ਰਿਪਾਲ। ਜਿਸ ਮਹਿ ਸਿਖ ਬਰਤੈ ਗਤਿ 
ਲਹੈ। ਭਉਜਲ ਬਿਖੈ ਬਹਰ ਨਹਿ ਬਹੈ! ॥੪੪॥ ਸੁਨਿ ਸਸਿ ਮੁਖ ਤੇ ਸੁਧਾ 
'ਸਮਾਨੀਸਤਿਗੁਰਕਰੁਨਾਕਰੀਬਖਾਨੀ/ਗੁਰੂਬਾਕ ਦ੍੍ੜ੍ਰਜਿਨ ਕਰਿਮਾਨੇ 
। ਸੋ ਮਮ ਪਯਾਰੋ ਸਿੱਖਯ ਮਹਾਂਨੇ॥੪੫॥ਜਾਗਹਿਜਾਮ ਜਾਮਨੀ ਰਹੇ।ਮੱਜਨ 
ਕਰਿ ਇਕੌਤ ਹੁਇ ਬਹੈ । ਮੋਰਿ ਸਰੂਪ ਰਿਦੇ ਮੋਂ ਧਾਗੇਗੁਰਬਾਨੀ ਕੋ ਰਿਦੇ 
ਬਿਚਾਰੇ॥੪੬ਮਮਨ ਦ੍ਿੜ ਕਰਿਕੈ ਸੁਰਤਿ ਟਿਕਾਵੈ। ਪ੍ਰਤਿ ਹੋਤਿ ਲੌ ਨਾਮ 
ਅਲਾਵੈ । ਧਰਮ ਕਿਰਤ ਕਰਿ ਸੈਤਨ ਸੇਵੈਪਰ ਤ੍ਰਿਯ ਪਰਧਨ ਕਬਹੁੰ ਨ 
ਲੋਵੇ ॥੪੭॥ਨਿੰਦਾ ਝੂਠ ਨ ਨਿਠੁਰ'ਬਖਾਨੋਪਰ ਦੁਖ ਦਖ;ਪਰ ਸੁਖੁ ਸੁਖ 
ਮਾਨੈ । ਛੁਧਾ ਬਿਨਾਂ ਨਹਿ ਥੈਬੋ ਕਰੈ। ਨੀਂਦ ਬਿਨਾ ਨਹਿੰ ਸੁਪਤਨ ਪਰੈ 
੪੮॥ ਜੇ ਸੁਪਤਹਿ ਨਿਜ ਅਵਧਿ _ਘਾਵਹਿ । ਛੁਧਿ ਬਿਨ ਖਾਇ ਰੋਗ 
ਉਪਜਾਵਹਿਹੋਹਿ ਨ।ਸੱਤਿਨਾਮ ਕੋ ਸਿਮਰਨ। ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਜਪੁ ਬਿਸਰ 
ਨ ਇਕ ਛਿਨ॥੪੯॥ਪਰਮੇਸੁਰ ਕੋ ਭਾਣੋ ਮਾਨਹਿਂ । ਨਹੀਂ ਦੋਸ਼ੁ ਪ੍ਰਭੁਮਹਿਂ 
ਕਬਿ ਠਾਨਹਿਆਛੋ ਜਾਨ ਮੁਦਤਿ ਚਿਤ ਰਹੈ । ਤਨ ਹੰਤਾ ਕੋ ਨਿਤਿਪ੍ਰਤਿ 
ਦਹੇ॥੫੦॥ਕਾਮ ਨ ਕ੍ਰੋਧ ਨ ਲੋਕ ਨ ਧਾਰੈ। ਜਥਾ ਲਾਭ ਸੇਤੁਸ਼ਟ ਬਿਚਾਰੈ। 
ਆਛੋ ਕਰਮ ਦਿਖਾਇ ਨ ਚਾਹੈ । ਲਾਭ ਘਟੇ ਪਾਖੰਡ ਇਸ ਮਾਂਹੈ ॥੫੧॥ 
ਨਾਮਦਾਣ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨ ਤਯਾਗਹਿਨਿਤਿ ਪ੍ਰਤਿਇਨਹੀਸੋਂ ਅਨੁਰਾਗਹਿ। 
ਹਰਿ ਗੁਰ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹਿੰ ਸੁਨੈ। ਭਾਗਹਿ ਭਹਿ ਤੇ ਕੌ ਤਿਸ ਹਨੀ ॥੫੨॥ 
ਛਰ,ਮਤਸਰਂਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕੋ ਤਜਿ ਕੈਨਿਜ ਆਛੋ ਜਾਨਹਿੰ ਹਰਿ ਭਜਿਕੈ"। 
ਸੁਖ ਪਰਲੋਕ ਚਾਂਹਿ ਕਰਿ ਸਦਾ॥ਜਗ ਸੁਖ ਮਹਿ ਉਰਝਹਿ ਨਹਿ ਕਦਾ । 

ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਪਿਅਟੇ । ੧ਪਹਿਰ ਗਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਕਠੋਰ (ਵਾਕ) । ਪਰਾਏ ਦ 6ਪਰਾਏ ਦੁਖ ਨੂੰ (ਦੇਖਕੇ) ਦੁ ਦੁਖ 
ਮੰਨੇ ਤੇ ਪਰਾਏ ਸੁਖ ਨੂੰ ਸੁਖ । “ਸੋਣ ਲਈ ( ਲੈਮਾ) ਨਾ ਪਵੇ ( ਸਿਖ ) । 5ਚੈਰੀ ਕਰਮ 
(ਦਿਖਾਉਣ ਨਾਲ) ਲਾਭ ਘਟਦਾ ਹੈ । ? ਛਲ ਤੇ ਸਰ “ਹਰੀ ਨੂੰ ਭਜਕੇ ਅਪਣਾ ਭਲਾ 
ਜਾਣਦੇ ਹਨ । #ਪ:-ਕਰੇ । 1ਪਾ੩-ਹ੍ ਹੈ। 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੬੧੦) ਰਾਸਿ ੧। ਅੰਸੂ ੬੫. 

੩॥ਗੁਰ ਸੇਵਨ ਹਰਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨੋ।ਇਸ ਤੇ ਨੀਕੋ ਅਪਰ ਨ ਬਰਨੋ। 

ਸ਼ੁਭ ਮਤਿ ਇਨ ਕਉ ਤਯਾਗਹਿ ਨਾਂਹੀ। ਮਿਲਜੋ ਰਹੈ ਸਤਿਸੈਗਤਿ ਮਾਂਹੀ 
॥ ੫੪॥ ਗੁਰਬਾਨੀ ਸੋਂ ਮਨੁ ਅਨੁਰਾਂਗਹਿ । ਪਠਤਿ ਸੁਨਤਿ ਜਬਿ ਮੀਠੀ 

ਲਾਗਹਿ।ਤਬਿ ਜਾਨਹਿ=-ਮਮਹੁਇ ਕੱਲੜਾਨਹਿ-ਸੁਨਿਗਰ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾ- 

ਵਨ ਠਾਨਹਿਐ੫੫॥ਇਮਿਗੁਰ ਕਹੀ,ਸੁਨੀਦੈ ਕਾਨਗੁਰ ਸਿੱਖਯਾਸਿੱਖਕਨ 

ਸੁਖਦਾਨ। ਧਰੀ ਰਿਦੇ ਮਹਿ ਜੇ ਬਡਿਭਾਗੀ' । ਸੱਤ ਨਾਮੁ ਜਪਿਬੇ ਲਿਵ- 

ਲਾਗੀ ॥੫੬॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾ੫ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥੇ ਪ੍ਰਿਥਮ ਰਾਂਸੇ “ਸਿੱਖ ਲੈਗਰੇ ਪੂਸੈਂਗ 

ਬਰਨਨੈ ਨੇਮ ਚਤਰ ਸ਼ਸ਼ਟੀ ਅੰਸੁ ॥ ੬੪॥ 
੬੫. [ਭੋਜਨ ਦੀ ਅੰਸ ਚੁਲੇ ਵਿਚ । ਨਿੱਤਕ੍ਿਆ। ਝੀਬੀ ਗਾਠੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵਰ]। 

ਦੋਹਰਾ ॥ ਘਟਿ ਘਟਿ ਬੜਾਪਕ ਸਤਿਗੁਰੁ ਜਿਮ ਅਕਾਸ਼ ਸਭਿ ਮਾਂਹਿ । ਸੋ 

ਜਾਨਹਿੰ ਇਸ ਕੇਵ ਕੋ ਕ੍੍ਪਾ ਦ੍੍ਸ਼ਟਿ ਹੈ ਜਾਂਹਿ ॥੧॥ਰੌਪਈ॥ ਇਕ ਦਿਨ 

ਦੇਗ਼ ਸਥਲ ਗੁਰ ਗਏ।ਸਿੱਖ ਸਰਬਹੀ ਸੈਗੀ ਭਏਲਵਣ ਬਿਹੀਨਓਗਰਾਂ 

ਬਾਇਵ।ਪਾਨੀ ਪਾਨਿ ਕੀਨ ਤ੍ਿਪਤਾਇਵ ॥੨॥ ਖਟ ਰਸ ਕੋ ਅਹਾਰ ਸੁਭ 

ਭਾਂਤੀ।ਸਤਿਮੈਗਤਿ ਅਚਵਜੋ ਕਰਿ ਪਾਂਤੀਸੂਖਮ ਓਦਨ ਪਾਇਿਸ" ਘਨੰ। 
ਸਰਪੀ ਸਿਤਾ ਸ੍ਰਾਦ ਸੋਂ ਸਨੀਂ॥੩॥ਅਨਿਕ ਭਾਂਤਿ ਕੀ ਸੂਪ'ਬਨਾਈ।ਭਾਲ 

ਮਸਾਲੇ ਸ਼ਰਾਦ ਰਸਾਈ' । ਗੋਧੁਮ ਜੂਨ ਸੁ ਫੁਲਕਾਂ ਕਰੈ । ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਪਾਤਰੇ 
ਬਹੁ ਕਰਿ ਧਰੈ'॥੪॥ ਇੱਤਕਾਦਿਕ ਸ਼ੁਭ ਹੋਤਿ ਅਹਾਰਾ। ਪਿਖਿ ਕਰਿ ਬੁੱਢੇ 

ਬਾਕ ਉਚਾਰ। “ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਪਰਮ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ! ਹੋਤਿ ਅਹਾਰ ਅਨੇਕ 

ਰਸਾਲ॥੫॥ਸੋ ਸਭਿ ਮੈਗਤਿ ਅਚੈ ਸੁ ਚੀਨ । ਆਪ ਓਗਰਾ ਲਵਣ ਬਿਹੀਨ। 

ਇਿਹ ਸਿੱਖਕਨ ਕੇ ਉਚਿਤ ਨ ਕੋਈ। ਤੁਮ ਬਿਨ ਅਚਹਿਂ ਸ਼ਰਾਦ ਰਸ ਭੋਈ 

॥੬॥ ਜਸੁ ਤੁਮ ਅਚਹੁ ਚਾਹਿ ਕਰਿ ਚਿਤ ਮੈਂ । ਸੋ ਸਿਖ ਅਚਹਿੰ ਰੀਤਿ ਇਹ 

ਹਿਤ ਮੈਂ।ਤੁਮਰੇ ਬਿਨਾ ਖਾਹਿੰ ਨਹਿ ਨੀਕੇ। ਏਵ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਮਮਹੀ ਕੇ॥੭॥ 

ਬਹੁ ਦਿਨ ਕੋ ਮੈਂ ਚਾਹਤਿ ਰਹਜੋ । ਆਜ ਸੁਨਾਯੋ ਅਵਸਰ ਲਹਯੋ”। ਸੁਨਿ 

ਪ੍ਰਸੈਨ ਬੁੱਢੇ ਪਰ ਭਏ।ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੋ ਉੱਤਰ ਦਏ॥੮॥'ਗੁਰਮੁਖ ਸੈਗਤਿ 

ਅਰੁ ਮਮ ਮਾਂਹੀਭੇਦ ਦੁਹਿਨ ਮੈਂ ਜਾਨੋ ਨਾਂਹੀਮੈਂ ਸੈਗਤਿ ਕੇ ਸੈਗ ਅਭੇਦ। 

੧੨ ਵਡਭਾਗੀ ਸਨ/ਪੰਗਤ ਬਣਾਕੇ । “ਪਤਲੇ ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ ਖੀਰ । “ਘਿਉ ਤੇ ਖੰਡ ਦੇ ਸਵਾਦ 

ਲਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ । “ਰਸੋਈ । #ਸ੍ਹਾਦ ਵਿਚ ਰਸਾਈ ਹੇਈ, ਭਾਵ ਸ੍ਰਾਂਦ ਦਾਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ । 

“ਨਰਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਤਲੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਖ। "ਸਮਾਂ ੫ ਕਰਕੇ । 



_ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਭਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੬੧੧) ___ ਰਾਸਿ੧। ਅਸੂ ੬੫, 

ਸੁਖ ਤੇ ਸੁਖੀ,ਖੇਦ ਤੇ ਖੇਦ॥੯ਜੋ ਸੈਗਤਿ ਰੁਚਿ ਕਰਿ ਅਹਾਰਾ। ਸੋ ਮੁਝ 

ਪਹੁੰਚੇ ਸ੍ਰਾਦਲ ਸਾਰਾਂ॥ਕਰਤੇ ਚੁਰਾ ਬਚਨ ਇਮਿ ਕਹੈਂ। “ਦੇਖੋ ਮੁਖ ਮੇਰੇ 
ਮਹਿ ਅਹੈਂ।੧੦॥ ਕਰਿਕੈ ਚੁਰਾ ਦਿਂਖਾਵਨ ਕੀਨਾ। ਸਕਲ ਅਸਨ ਕਨ' 

ਤਿਸ ਮਹਿ ਚੀਨਾ। ਪਾਇਸ ਆਦਿਕ ਦੇਖਨਿ ਕਰੇ। ਸਭਿ ਮਹਿ ਗੁਰੂ ਰੂਪ 

ਨਿਜ ਧਰੇਂ੧੧॥ਆਪ ਅਚਾਵਹਿੰ ਅਚਵਹਿ ਆ ਆਪੇ ਸਭਿ ਘਟ ਥਾ੫ 

ਉਥਾਪੇ । ਸਗਰੀ ਅੰਨ ਅੰਸ਼ ਦਿਖ੍ਰਾਈ। ਪੁਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਰਨਾਂ 

ਸੁਨਾਈ॥੧੨॥ਦੈਤਨ ਜਾੜ੍ਹਨ”ਮਹਿ ਲਗਿ ਜੋਈ।ਸਿਖ ਕੋ ਕੀਨ ਦਿਖਾਵਨ 

ਸੋਈ। “ਪਰਮ ਹਿਤੂ ਬ੍ਰਿਧ|ਤੂੰ ਬੁਧਿਵੈਤਾ । ਨਿਸ਼ਚੈ ਮੇਰੋ ਇਹੀ ਮਤੇਤਾ ॥ 
੧੩॥ ਸੈਗਤ ਅਚਹਿ ਪ੍ਰੋਮ ਕੈ ਨਾਲ । ਸੋ ਮੁੜ ਪਹੁੰਚਹਿ ਸਭਿ ਹੀ ਕਾਲ । 

ਸੈਗਤਿ ਮੋ ਬਿਨ ਦੂਸਰ ਨਾਂਹੀ। ਏਕ ਰੂਪ ਜਾਨਹੂੰ ਮਨ ਮਾਂਹੀ॥੧੪॥ਸੁਨਿ 
ਕਰਿ ਬ੍ਰੱਧ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ । ਮਹਾਂ ਪ੍ਰਮੋਦ ਪ੍ਰੇਮ ਜੁਤਿ ਧਰਿਕੇ। ਚਰਨ 
ਕਮਲ ਪਰ ਸੀਸ ਟਿਕਾਯੋ । ਸੁਜਸ ਬਿਸਾਲ ਕ਼ਰੜਿ ਹੁਲਸਾਯੋ ॥ ੧੫ ॥ 

ਸੈਗਤਿ ਅਧਿਕ ਬ੍ਰਿਧੀ ਗੁਰ ਕੋਰੀਸ਼ੁਭ ਮਤਿ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਭਈ ਬਡੇਰੀ।ਸਿੱਖੀ 
ਰੀੜਿਮਹਿਦ ਵਿਸਤਾਰੀ।ਬਿਸੇ ਬਾਸ਼ਨਾ“ਸਭਿ ਨਿਰਵਾਰੀ[॥੧੬॥ਸਤਿਗੁਰ 

ਨੇਮ ਸਦਾ ਨਿਰਬਾਹੈਂ।ਜਾਮੁ ਜਾਮਨੀ ਜਾਗਨ ਕਾ ਦੈ।ਉਠਹਿ ਕ੍ਰਿਆ ਨਿਤਿ 

ਕੀ ਕਰਿ ਸਾਰੀ । ਕਰਹਿੰ ਸੌਚਸੈਢ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਬਾਰੀ॥ ੧੭ ॥ ਪੁਨ ਸੱਜ 

ਪਹਿਰਹਿੰ ਪਟ ਨਿਰਮਲ । ਬੈਠਹਿਂ ਸੰਤਗੁਰ ਹੁਏ ਇਕੰਤ ਥਠਗ ਬ੍ਰਿਤਿ 

ਫਿਕਾਇਿ ਨਿਜ ਰੂਪ ਮੜਾਰੇ। ਲੋਹਿੰ ਅਨੰਦ ਤਿਸ ਕੋ ਹਿਤਕਾਰੀ# ॥੧੮॥ 

ਭੋਰ ਹੋਤਿ ਲੋ ਬ੍ਰਿਤੀ ਟਿਕਾਵੈਂ।ਅਵਿਚਲ ਅਨੰਦ ਰੂਪ ਹੁਇ ਜਾਵੈਂ।ਦਿਵਸ 

ਚੜੇ ਜਿੱਖ ਹੁਇ ਸਮੁਦਾਇ।ਦਰਸਹਿ ਸੇਵਹਿ ਸੁਖ ਕੋ ਪਾਇ॥੧੯॥ ਸ਼ਬਦ 

ਰਬਾਬੀ ਗਾਵਨਿ ਕਰੇਂ।ਸੈਗਤਿ ਸਹਤ ਸੁਨਹਿ ਮੁਦ ਧਰੈ। ਚਿਰੈਕਾਲਲਗ 

ਠਾਂਢੇ ਰਹੈਂਮੰਕਲਕ ਭੀਤ ਮਹਿੰਨੂਰੰਕਰ ਸੋਂ ਗਹੈਂ”॥੨੦॥ਮਹਾਂ ਬ੍ਰਿੱਧ ਜੀਰਨ” 

ਤਨ ਹੋਇ।ਤਪ ਕੋ ਤਪਹਿੰ ਪਿਖਹਿ ਸਭਿ ਕੋਇਉਦੇਗ਼ ਸੁ ਤਯਾਰ ਹੋਇਹੈ 

੧ਚੁਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਏਹ ਬਚਨ ਕੰਹੇ ਸਨ । “ਸਾਰੇ ਭੋਜਨਾਂ ਦੇ ਕਿਣਕੇ । “ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਪਣਾ ਰੂਪ ਧਾਰਦੇ ਹਨ । “ਦਦਾਂ ਤੇ ਦੜ੍ਹਾਂ । “ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨੀ ੬ਤਿਸ 

ਹਿਤਕਾਰੀ ਅਨੰਦ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ (%) (ਤਿਸ=) ਨਿਜ ਨੂੰ ਜੋ (ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਫਿਕਣ ਦਾ) 

ਅਨਦ ਪਿਆਗ (ਲਗਦਾ) ਹੈ । “ਕਿੱਲੀ ਕੌਧ ਵਿਚ ਸੀ (ਉਸਨ) ਹਥ ਨਾਨ, ਫੜਨ । 

ਦਜਰਜਰਾ,ਪੁਰਾਤਣ । #੫੩-ਬਚਨ। _1੫>-ਜਨਹਿ ਬਿਸ੍ਰਾਰੀ । ਜਨ ਕੀ ਵਾਰੀ । 

ਜਨੁ ਰਿਦ ਟਾਰੀ । ਸਭਨ ਨਿਵਾਰੀ । __ਗ੍ਰੰਪਾ=ਕੋ। __ ਉੰਪਾ:-ਪੂਭੋ ਸੋਇ । 



ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੬੧੨) ਰਾਸਿ ੧ । ਅੰਸੂ ੬੫, 

ਜਬੈ । ਸੈਗਤਿ ਸਹਤ ਅਚਹਿ ਗੁਰ ਤਬੈ ॥੨੧॥ ਇਕ ਦਿਨ ਜਾਗੇ ਪ੍ਰਭ 
ਕ੍ਰਿਪਾਠ।ਕਰੀ ਸੌਚ ਮੱਜੋ ਤਿਸ ਕਾਲ । ਹਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕੇ ਤਨੁਜਾ ਭਾਨੀ। 
ਪਹੁੰਚੀ ਨਿਕਟ ਭਗਤਿ ਜਿਹ ਭਾਨੀ" ॥੨੨॥ ਤਬਿ ਚੌਂਕੀ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ 
ਚਰੇਧਕਾਨ ਧਰਨ ਹਿਤ ਬੈਠਬਿ ਕਗੇਦੌਨ ਬਿਲੋਚਨ ਮੁੱਦਿ੍ਤ ਕਰਿਕੈ । 
ਅੰਤਰਮੁਥੀ ਬ੍ਰਿੱਤਿ ਕੌ ਧਰਿ ਕੈ॥ ੨੩॥ਹੁਇ ਅਡੋਲ ਤਬਿ ਲਾਇ ਸੁ ਧਕਾਨ। 
ਸ਼ੈਭੁ ਸਮਾਨ ਗੁਰੁਭਗਵਾਨ । ਹੁਤੋ ਹੀਨ ਚੌਂਕੀ ਇਕ ਪਾਵ। ਪਿਖਿ ਭਾਨੀ 

` ਮਨ ਇਮਿਂ ਠਹਿਰਾਵ॥੨੪॥-ਹਾਲਹਿ ਪਿਤ' ਇਤਹੁਂ ਜਬਿ ਹੋਇ।ਚੋਕੀ 
ਡੋਲ ਜਾਇ ਥਿਤ ਜੋਇ। ਛੁਟਹਿ ਸਮਾਧਿ ਅਰਾਧ ਅਗਾਧੂ' । ਜਿਸ ਹਿਤ 
ਜੋਗੀ ਜਤਨ ਸੁ ਸਾਧੂ॥੨੫॥ ਪਰਹਿ ਵਿਖੋਪ” ਧਯਾਨ ਕੇਂ ਮਾਂਹੀ । ਬਿਰਤਿ 
ਅਡੋਲ ਟਿਕਹਿ ਤਬਿ ਨਾਂਹੀ-ਅਪਰ ਵਸਤੁ ਤਹਿ ਪਾਇ ਨ ਕੋਈ। ਪਾਵੈ 
ਤਰੇ ਧਰੇ ਹਿਤ ਜੋਈ॥੨੬॥ ਚਹੁੰਦਿਸ਼ ਦਿ੍ਗਿਨ ਚਲਾਇ ਨਿਹਾਰਾਂ । ਨਹਿੰ 
ਸਮੀਪ,ਜੋਦੇਹਿ ਅਧਾਰ॥ਉਤਲਾਵਤਿ ਨੇ ਦੀਨਸਿ ਹਾਘਨਹਿੰ ਡੋਲੈਚਂਕੀ 
ਝਿਹ ਸਾਬ॥੨੭॥ਚਹੁੰ ਪਾਵੇ ਪਰ ਇਕ ਸਮ ਭਾਰੂ । ਹੋਤਿ ਭਯੋ ਸਭਿ ਲੀਨ 
'ਸਹਾਗੂਤਨੁ ਇਸਤ੍ਰੀ ਕਰਿ ਕੋਮਲ ਕਰ ਹੈਂ“ । ਭਯੋ ਭਾਰ ਤੇ ਪੀੜਤ ਤਰ 
ਹੈ0੨੮॥ਤਉ ਨ ਕਰਯੋ ੜੂਲਾਵਨ ਕਰਕੋ।ਬੈਠੀਰਹੀ ਧੀਰ ਧਰਿਉਉਰਕੋ। 
ਪਾਵਾਰਹਜੋ ਹਥੇਰੀ ਗਡਿਕ।ਨਹੀਂ ਨਿਕਾਸਤਿ ਤਿਹਨੰਥਲ ਛਡਿਕੈਂ॥੨੯॥ 
ਪੁਰਖਨ ਕੋ ਦੁਸ਼ਕਰਿ” ਬਹ ਜੋਈ। ਭਗਤਿ ਪਿਤਾ ਕੀ ਹਿਤ ਕਿਯ ਸੋਈ । 
ਪ੍ਰਤਿ ਹੋਤਿ ਲਗਿ ਨਾਂਹਿਨ ਹਾਲੀ। ਮਨਹੁੰ ਮੂਰਤੀ ਚਿੱਤ ਨਿਕਾਲੀ॥੩੦॥ 
ਭੁਜਾ ਸੂੰਨ ਕੰਧੇ ਲਗ ਭਈਂ'। ਉਤਰਜੋ ਰੁਧਿਰ ਲਾਲ ਹੁਇ ਗਈ। ਧਕਾਨ 
ਹਫਾਵਨਿ ਸਮੋ ਭਯੋ ਜਬਿ । ਕਮਲ ਬਿਲੋਚਨ ਬਿਗਸਤਿ ਕੇ ਤਬਿ॥੩੧॥ 
ਬੈਠੀ ਸੁਭਾ ਸਮੀਪ ਨਿਹਾਰੀ।ਬਹੁਰੋ ਢਿਰਿਸ਼ਟਿ ਭੁਜਾ ਪਰ ਡਾਰੀਬੂਲ ਨਸਾਂ 
ਸ੍ਰੋਤ ਭਰਿ ਰਹ7ੋਂ੧ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬੂਬਨ ਹਿਤ ਕਹਜੋ॥੩੨॥“ਇਹੁ ਕਯਾ 
ਕੀਨ ਰਹੀ ਕਯੋਂ ਬੈਸੀ ਊ । ਭੁਜ ਪਰ ਰੇ ਪੀੜਨਿ”” ਦੀਖਤਿ ਐਸੀ?। ਸੁਨਿ 
ਬੋਲੀ ਬਡਭਾਗਾ ਭਾਨੀ (ਪਿਤ ਜੀ ! ਪਾਵੈ ਹੀਨ ਪਛਾਨੀ"॥੩੩॥ਨਿਕਟ 
ਜਿਸਦੀ ਭਗਤੀ ਭਾਈ ਹੈ (ਗੁਦੂ) ਜੀ ਨੂੰ । ਅਗਾਧ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧੀ । ਸਾਧ ਏ 
ਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਦਡੂਲਾਉ, ਛੋਭੁ । “ਇਸਤੂੀ । ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਥ ਕੋਮਲ ਹਨ । 
੬ਹਥ ਵਧੇਰੇ ਪੀੜਤ ਹੋਇਆ ਹੇਠਾਂ (ਚੱਕੀ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ) । “ਕਠਨ । ਬਾੰਹ ਮੋਢੇ ਤਕ 
ਸ਼ਨ ਹੇ ਗਈ (ਭਾਵ ਸਾ ਗਈ) । ੯ਨਾੜਾਂ ਫੁਲੀਆੰ, ਲਹੂ ਭਰ ਰਿਹਾ । "$ਪੀੜਾ । ""(ਚੇਂਕੀ ) 
ਪਾਂਵੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੀ ਮੈ #ਪ£-ਇਹ। ___1੫੪-ਕਰਿ । ਡਪ੦=ਇਹ। . 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । _ (੧੬੧੩ ) ਰਾਸਿ ੧।ਅੰਸੂ ੬੫. 

ਥਿਲੋਕਨ ਕਛੁ ਨ.ਕੀਨ,ਜਾਂਤੇ ਹਾਥ ਤਰੇ ਮੈਂ ਦੀਨਭੋਲੇ ਤੇ ਸਮਾਧਿ ਛੁਣਿ 
ਜਾਇਿਰਾਖੀ ਯਾਂਤੇ ਸਿਤ ਫਿਕਾਇ॥੩੪॥ਤਬਿ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤਰੇ ਉਤ- 
ਰਿਕੈ । ਹਾਥ ਨਿਕਾਸਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਨਿਹਰਿਕੈ। ਗਰਤ" ਹਥੇਰੀ ਬਿਖੈ ਨਿਹਾਰਾ । 
ਕਹਯੋ'ਖੇਦ ਬੀਬੀ ਕਿਮਿ ਧਾਰਾ?॥॥੩੫॥/ਪਿਤਜੀ!ਹਮਰੀ ਮਤਿਅਨਜਾਨੀ। 
ਹੋਇ ਨ ਸਕਹਿ ਸੇਵ ਗੁਨਖਾਨੀਨਿਸਬਾਸੁਰ ਮੈਂ ਰਹਤਿ ਬਿਸੂਰਤ। ਅਹੋ 
ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੂਰਤਿ॥੩੬॥ਸਵਲ ਨੇਤਰ ਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਗੇਹਾਬ ਸਫਲ 
ਟਹਿਲ ਜੁ ਅਨੁਸਰੇ । ਰਿਦਾ ਸਵਲ ਜਿਸ ਮਹਿ ਤੁਮ ਬਾਸੋ। ਚਰਨ 
ਸਫਲ ਤੁਮ ਹਿਤ ਚਲਿ ਜਾਸੋਂ॥੩੭॥ ਸਕਲ ਸਰੀਰ ਸਵਲ ਬਡਭਾਗੇ। ਜੋ 
ਰਾਵਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੇ”। ਸੁਨਿ ਤਨੁਜਾ ਕੇ ਬਚਨ ਸੁਹਾਏ । ਪਿਖਿ ਦੁਸ਼ 
ਕਰਮ"ਕੀਨਿ ਜਿਸੁ ਭਾਏ॥੩੮॥ਹੁਦਿ ਪ੍ਰਮੈਨ ਬਰ ਦਯੋ ਸੁਜਾਨਾ। “ਸੈਤਤਿ 

_ਭੈਰੀ ਬਧੈ ਮਹਾਂਨ।ਸਕਲ ਜਗਤ ਕੀ ਹੋਵਹਿ ਪੂਜ। ਜੈਸੋ ਚਢਹਿ “ਚੈਦ੍ਰਮਾਂ 
ਦੂਜ।੩੯॥ ਬਡ ਐਸ਼੍ਰਜ ਬਧਹਿ ਤਿਮ ਆਗੇ। ਜੋ ਤਿਨ ਸੇਵਹਿ ਸੋ ਵਡ- 
ਭਾਗੇ।ਆਗੇ ਬੈਸ ਬਿਖੋ ਨਿਪਜੇਹੈਂ” ਮਹਾਂ ਬਲੀ ਸੇ ਜਗ ਮਹਿ ਹੈ ਹੈਂ ॥੪੦॥ 
ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਗਹੈਂ ਦੁਸ਼ਟਨ ਕੋ ਘਾਵਹਿ । ਅਪਨ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਧਾਵਹਿੰ । 
ਪਰਮ ਧਰਮਾੱਪੀਰੀ ਅਰੁ ਮੀਰੰ।ਧਰਹਿੰ ਆਪ ਦੇ,ਅਪਰ ਤਗੀਰੀ' ॥੪੧॥ 
ਰਿ ਨੀਕਾਦਾ। ਜਗਹ ਉਗੀਲਲ ਨਰਨ ਹਜ਼ਾਰੋਂ । 

ਸ ਕਹੁ ਬਡਿ ਬਡਿਆਈ।ਤੈ' ਕਰਿ ਭਗਤਿ ਭਲੇਅਬਿ ਪਾਈ॥੪੨॥ 
ਭੀਨੋ ਕਾਲ ਬਿਖੈ ਤੁੜ ਜੈਸੀ । ਹਈ,ਨ ਹੈ, ਹੋਵਹਿਗੀ ਐਸੀਪਿਤਾ ਗੁ 
ਜਗ ਗੁਰ ਹੁਇ ਕੰਤਪੁੱਤ੍ ਗੁਰੂ,ਹੁਇ ਪੌੜ੍ ਮਹੈਤ॥੪੩॥ਕਯਾ ਅਥਿ ਕਹੈ 
ਡੋਰ ਬਡਿਆਈ । ਜਿਸਕੀ ਸਮ ਕੌ ਹ੍ਰੈ ਨ ਸਕਾਈ। ਅਤਿ ਪ੍ਰਸੈਨ ਸ਼੍ਰੀ 
ਅਮਰ ਕ੍ਰਿਪਾਨ।ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਬਰ ਦਿਯੇ ਬਿਸਾਲ॥੪੪॥ਸੁਨਿ ਕਰ ਜੋਰਤਿ 
ਉਰ ਸਨਿਮਾਨੀ”। ਬਡਭਾਗਨ ਨੇ ਬੈਦਨ ਠਾਨੀ । ਪਿਤਿ ਬਾਠੀ ਸਾਥੀ 
ਨਿਤਿ ਜਾਨੀਬਬਰ ਦੇਵਨ ਤੇ ਬਹੁ ਹਰਖਾਨੀ॥੪੫॥ਆਇਸੁ ਲੋ ਗ੍ਰਹਿ ਬਿਖੈ 
"ੋਆ। “ਜਾਵੇ । ੯ਐਖਾ ਕੌਮ । ਓਉਪਜਣਗੇ । “ਅਪਰ=ਪੂਰਬਲੀ । ਤਗੀਰੀ=ਬਦਲਨਾ। 
ਭਾਵ ਪ੍ਰਬਲੀ ਰੀਤੀ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ । [ਫਾ:,ਤਗ਼ੱਯਰ](ਅ) ਤਾਗੀਰੀ=ਵਿਦੈਗੀ । ਮੀਰੀ 
ਪੀਰੀ ਦੋਵੇਂ ਆਪ ਧਾਰਨਗੇ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਗੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਭਾਵ ਓਹਨਾਂ ਜੇਹਾ ਮੀਰ ਪੀਰ 

` ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । “ਗਾਵ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਮਾਲਕ (ਗੁਰ) । ?ਹੱਥ ਜੋੜਕੇ ਰਿਦੇ , ਵਿਚ 
(ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ) ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ । "ਪ:-ਪਰਮ ਪਰਮ । __ 7ਪਾ=ਸ਼ਰਮਲੀ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੬੧੪) ਗਾਸਿ ੧ । ਅਸੂ ੬੬. 

।ਸਿਧਾਈ। ਸਰਬੋਤਮ ਪਦ ਕੋ ਨਿਜ ਪਾਈ । ਸਦਾ ਭਗਤਿ ਕੇ ਬਸਿ ਗੁਰ 

ਸ੍ਰਾਮੀ। ਦੇਤਿ ਅਦੇਯ' ਜੁ ਅੰਤਰਜਾਮ॥੪੬॥ ਏਕ ਦਿਵਸ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ 

ਲਘ ਬਯ । ਖੋਲਤਿ ਅਜਰ ਬਿਖੈ ਇਤ ਉਤ ਹੁਯ । ਬਾਲਕ ਗੁਰ ਢਿਗ 

ਜਾਇ ਨ ਕੋਊ।ਬਰਜੇ ਹੁਤੇ ਪ੍ਰਿਥਮ ਹੀ ਸੋਊ।੪੭॥ਸ਼ਮਸ ਬਿਹੀਨੋ ਜਾਇ 

ਨ ਪਾਸ। ਅਸੁ ਆਇਸੁ ਗੁਰ ਕਰੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ । ਤਬਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸਹਿਜ 

ਸੁਭਾਇ। ਜਨਨੀ ਪਿਤ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦਿਸ਼ ਜਾਇ॥੪੮॥ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ੇ ਤਹਿੰ 

ਲਗ ਗਏ । ਗੁਰ ਪ੍ਰਧਕ ੫ਰ ਜਹਿ ਬਿਤ ਬਿਏ । ਪੋਢਨ ਸਮੇਂ ਹੁਤੋ ਸਭਿ 

ਜਾਨ। ਸੇਵਕ ਨਿਕਟ ਬੋਰਈ ਥਾਨ॥੪੯॥ਭਾਨੀ ਨੇ ਸੁਤ ਜਾਤਿ ਨਿਹਾਰ
ਾ। 

ਧਾਈ ਗਹਿਨ ਹੇਤੁ ਡਰ ਧਾਰਾ।ਖਲੜਿ ਲਗੀ ਦੇਹ ਬਹੁ ਮਾਣੀ।ਠਾਂਢੋ ਗਹੇ 

ਪਲੰਘ ਕੀ ਪਾਟੀ' ॥੫੦॥ ਆਵੜਿ ਜਨਨੀ ਲਗ ਤਹਿ ਗਯੋਸੈਗ, ਪਲੰਘ 

ਕੋ ਠਾਂਢੋ ਭਯੋ । ਗਹਿਨ ਹੇਤ ਜਬਿ ਨਿਕਟ ਸਿਧਾਰੀ । ਪਿਖਿ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਨੇ 

ਗਿਰਾਂ ਉਚਾਰੀ ॥੫੧॥ “ਨਹਿ ਲੇ ਜਾਹੁ ਰਹਿਨ ਦਿਹੁ ਖਰਜੋ? ।ਜੁਗ ਕਰਿ 

ਸੋਂ ਗੁਰ ਗਹਿਬੋ ਕਰਜੋ। ਊਪਰ ਕੋ ਉਠਾਇ ਤਬਿ ਤੋਲਜੋ । ਗਰੁਵਾ 

ਭਾਰ ਲਖਿ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਬੋਲਜੋ ॥ ੫੨ ॥ “ਭਾਰੀ ਗੁਰ ਜਗ ਮਹਿੰ ਬਿਦਤੈ ਹੈ। 

ਬਾਠੀ ਕੋ ਬੋਹਥ ਬਡ ਹ੍ਰੈ ਹੈ”। ਤਬਿ ਸ੍ਰੀ ਅਅਜਨ ਚਰਨ ਉਠਾਇਵ। 

ਉਪਰ ਧਰਨ ਪ੍ਰਯੋਕ_ਲੁਭਾਇਵ ॥ ੫੩ ॥ ਗੁਰੂ ਦੇਖਿ ਕਰਿ ਬਾਕ ਬਖਾਨੇ 

। ਅਬਿ ਤੇ ਹੀ ਗਾਂਦੀ ਲਲਚਾਨੇ । ਅਪਨੇ ਪਿਤਾ ਪਾਸ ਤੇ ਲੀਜਹਿ। 

ਤਬਿ ਲਗੁ ਧੀਰਜ ਧਾਰਿ ਥਿਰੀਜਹਿ” ॥ ੫੪ ॥ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਪਿਤ' ਬਾਕ 

ਅਨਕੂਲੇ” । ਅਧਿਕ ਕ੍ਰਿਪਾ ਲਖਿ ਮਨ ਮਹਿੰ ਫੁਲ । ਲਘ ਸੁਤ ਕੌ ਗੁਰ 

ਚਰਨਨ ਪਾਇਵ । ਲੋ ਕਰਿ ਗੋਦ ਪ੍ਰਮੋਦਤਿ# ਲਕਾਇਵ ॥੫੫॥ ਤੀਨਹੁੰ 

ਪੁੱਤ੍ਨ ਕੋ ਪ੍ਰਤਿਪਾਰਤਿ ।ਪਿਤ ਸੇਵਾ ਮਹਿ ਪ੍ਰੀਤੀ ਧਾਰਤਿ । ਤਿਮ ਹੀ ਰਾਮ 

ਦਾਸ ਬਡਭਾਗੇ/ਨਿਸ ਬਾਸੁਰ ਸੇਵਾ ਮਹੁ ਲਾਗੇ॥੫੬॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ 

ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਬੇ ਪ੍ਰਿਖਮ ਰਾਸੇ “ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਪ੍ਰਮੈਗ ਬਰਨਨੇ ਨਾਮ ਪੰਚ ਸ਼ਸ਼ਟੀ ਅੰਸੂ ॥੬੫॥ 

੬੬. [ਭਾਈ ਪਾਜ਼ੋ ਪੂਲੋਕ ਗਮਨ । ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਖ ਟਕਾ ਦਿਖਾਇਆ । 

ਢੋਹਰਾ ॥ ਇਕ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਮਰਦਾਸ ਸੁਖ ਰਾਸਿ। ਕਰਯੋ 

੧ਨ। ਦੇਣ ਵਾਲੀ। ਦੁਰਲੱਭ । “ਸੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣੋ ਸਾਂਹੇ ਸਮੀਪੀ ਸੇਵਕ ਈੜੀ 

ਬਾਉਂ ਤੇ (ਭਾਵ ਵਿੱਥ ਤੇ) ਸਨ। (ਅ) ਸੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦ ਜਾਣਕੇ ਥੋੜੇ ਹੀ ਸੇਵਕ 

ਸਲ ਉਸ ਬਾਂ ਤੇ । ₹ਬਾਹੀ । “ਭਾਰੀ । “ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਚਨ (ਬੀਬੀ ਭਲੀ 

ਜੀ) ਸੁਣਕੇ । $ਅਨੇਦ ਨਾਲ । #4ਦੇਹਿਤਾ ਬਾਣੀ ਕਾ ਬੋਹਿਬਾ? ਵਾਕ ਪੂਸਿੱਧ ਹੈ। 



_ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੬੧੫) ਰਾਸਿ ₹। ਅੰ ੬੬, 
ਹਕਾਰਨ ਦੇਕਲੋ ਪਾਰੋ ਅਪਨੇ ਪਾਸਿ ॥੨॥ਚੋਪਈ॥ ਪਰਮ ਹੈਸ ਆਵਸਬਥਾ 
ਜਾਂਹੀ । ਜੜ੍ਹ ਚੇਤਨ ਇਕ ਤੇ ਬਿਲਗਾਹੀ' । ਜਿਮ. ਪਾਨੀ ਧੈ' ਇਕ ਹੁਇ 
ਜਾਇਹੈਸ ਕਰਹਿ ਦੋਇਨ ਪ੍ਰਿਥਕਾਇ'॥੨॥ ਤੁਰੀਆਂ ਮਹਿ ਬ੍ਰਿਤਿ ਥਿਤ 
ਨਿਤ ਰਗੇਢਿਗ ਬਿਠਾਇ ਤਿਹ ਸੋਂ ਗੁਰ ਕਹੇ।ਮਨ ਮੇਰੇ ਮਹਿ ਅਬ ਇਮ 
ਆਵੈਗੁਰਤਾ ਗਾਦੀ ਤਹਿ ਬਿਠਾਵੈਂ ॥੩॥ ਪਰਮਹੈਸ ਮੇਰੋਈ ਰੂਪ'। ਪਰਮ 
ਅਵਸਥਾ ਸਦਾ ਅਣੂਘ ਬਖ਼ਸ਼ਤਿਹੋਂ ਸੈਂ ਜਗ ਗੁਰਿਆਈ। ਕਰਹੁ ਉਧਾਰ 
ਲੋਕ ਸਮੁਦਾਈ॥੪॥ਭਗਤਿ ਜਗਤਿ ਮਹਿੰ ਅਧਿਕ ਬਿਥਾਰਹ। ਪਰਉਪਕਾਰ 
ਕਾਰ ਕੋ ਸਾਰਹੁ। ਕਰ ਜੋਰੇ ਪਾਰੋ ਪਗ ਪਰਮੇ। “ਤ੍ਰਾਹਿ ਤ੍ਰਾਹਿ/ਕਰਿ ਬਚਨ 
ਉਚਰਹੋ॥੫।/ਪ੍ਰਭੁ ਜੀ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਮੁੜਿ ਭਾਵੇ । ਗੁਰਿਆਈ ਸਤਿਗੁਰਹਿੰ 
ਸੁਹਾਵੈਮੁੜ ਪਰ ਕ੍ਰਿਪਾਦਿ੍ਸ਼ਟਿ ਕਹ ਧਰੀਐ। ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਪਦ ਬਖਸ਼ਨ 
ਕਰੀਐ।ਗ॥੬॥ਕਹਿ ਇਮਿ ਗਹੇ ਹਾਥ ਗੁਰਚਰਨਾ “ਬਖਸ਼ੋ ਆਗੜ਼ਾ ਮੋਰਨਿ 
ਕਰਨ'।ਸੁਨਤਿ ਬਿਨੈ ਗੁਰ ਅਮਰ ਬਖਾਨਾ । “ਜੇ ਕਰ ਸਿੱਖੀ ਮਹਿੰ ਮਨ 
ਮਾਨਾ।੭॥ਸਦਨ ਆਪਨੇ ਅਬਿਚਲਿ ਜਾਵਹਤਨ ਤਯਾਗਹ,ਨਹਿੰ ਬਿਲਮ 
ਲਗਾਵਹ[ਮਮ ਚਰਨਨ ਮਹਿ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤਿ।ਮੋਮ[ਹੋ ਮਿਲੋਆਨੁ ਸਿਖਮੀਤ! 
॥੮॥ ਤੋਹਿ ਸਹਤ ਮੈ' ਅਪਰ ਸ਼ਰੀਗਪ੍ਰਵਿਸ਼ੇਂ ਸਿੱਖਨ ਕੇ ਹਿਤਧੀਰ॥ਕਰਨੇ 
ਕਾਜ ਅਨਿਕ ਜਗ ਮਾਂਹੀ । ਸੈਤ ਉਧਾਰਨ ਖਲਨਿ ਖਪਾਹੀ?? ॥੯॥ ਸੁਨਿ 
ਆਗਰਾ ਪਾਰੋ ਕਰ ਬੰਦੇ । ਕਰਿ ਬੈਦਨ ਕੋ ਰਿਦੈ ਅਨੰਦੇ । ਗਮਨਕੋ ਗ੍ਰਿਹ 
ਪਹੁੰਚਯੋ ਤਤਕਾਲਾ । ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੇ ਪਿਖੇ ਬਿਸਾਲਾ ॥੧੦॥ ਸਰਬ ਸਮਾਜ 
ਬਾਂਟਿ ਤਿਨ; ਦੀਨਸਿਬੜਵਾ ਬਸਤ੍ਰ ਦਰਬ ਰਖਿ ਲੀਨਸਿ । ਨਰ ਬ੍ਰੰਦਨ 
ਕੋ ਕਹਜੋ ਸੁਨਾਈ। “ਇਹ ਗੁਰ ਵਸਤ ਦੇਹ ਪਹੁੰਚਾਈ”॥੧੧॥ ਇਮਿ ਸਭਿ 
ਹੇਰਤਿ ਤਨ ਤਜਿ ਪਾਰੋ । ਫੂਲ ਮਾਲ ਗਜ” ਤਜੈ ਸੁਖਾਰੋ । ਸਭਿਨਿ ਕਰਯੋ 
ਸਸਕਾਰ ਬਨਾਇ । ਜਥਾ ਜੋਗ ਚਹੀਅਹਿ ਜਿਸ ਭਾਇ॥੧੨॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ 
ਬਿਥੈ ਆਨਿ ਲੈ ਹੋਵਾਂ।ਜਿਨ ਅੱਗੜਾਨ ਭਰਮ ਕੋ ਖੋਵ।ਪੁਨ ਡੱਲੋ ਤੇ ਇਕ 
ਨਰ ਆਇਵ । ਪਾਰੋ ਕੋ ਪਰਲੋਕ ਸੁਨਾਇਵ ॥੧੩॥ “ਸਭਿ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਮੋਹ 
"ਜੋ ਇੱਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ (ਉਨ੍ਹਂ ਨੂੰ) ਵਖ ਵਖ (ਅਨੁਭਵ) ਕਰਨ, । “ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ । “ਵੱਖੋ 
ਗੁੱਖ । “ਚੋਥੇ ਪਦ । “(ਤੁਸੀਂ) ਪਰਮਹੌਸ ਮੇਰ/ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ । #ਆਗਯ ਮੋੜਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ 
(ਇਸ ਖ਼ਤਾ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। । “ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ । ੧ ਜਿਵੇ" ) ਹਾਥੀ । ੯ਆਕੇ ਲੀਨ -ਹੋਇਆ । 

#ਪਾ:-ਕਰੀਮਹਿ । 1ਪਾ:=ਧਰੀਅਹਿ। ਹਪਾ:-ਤਿਸ। 



__ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਤਾਪ ਨੂਰਜ। (੧੬੧੬) ____ ਰਸਿ੧। ਸਹ ੬੬. 
ਮਹਾਂਨਾ। ਸਿਮਰਹਿੰ ਪਾਰੋ ਕੇ ਗੁਨ ਨਾਨਾ। ਮ੍ਰਿਦੁਲ, ਸਰਲਤਾ',ਮੁਦਤਾਂ, 
ਮੈੜ੍ਰੀ। ਬਡ ਜੋਧਾ ਮਨ ਸ਼ੱਤ ਜੈਤ੍ਰੀ' ॥ ੧੪॥ ਤਰੁਵਰੁ ਸਮਸਰ ਪਰ 

ਉਪਕਾਰੀ । ਸਹਨ ਸੀਲ ਉਹ ਧੀਰਜ ਧਾਰੀਂ।ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਸਮੁ- 
ਬਾਇਵ । “ਇਹ ਅਨੰਦ ਕੇ ਸਿੰਧ ਸਮਾਇਵ ॥ ੧੫॥ ਅਸ ਨਰ ਹੋਤਿ ਨ 
ਸੋਚਨ ਜੋਗ ।ਬ੍ਰਹਮ ਗਜਾਨ ਸੋ' ਜਿਨ ਕੋ ਜੋਗਮਜਿਨਹੁੰ ਜਨਮ ਬਿਸ਼ਿਯਨ 
ਲਗ ਹਾਰਾ। ਜਥਾਂ ਜੂਪ ਮਹਿ ਦਰਬ ਉਦਾਰਾਂ ॥ ੧੬ ॥ ਨਹਿੰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ 
ਜਿਨਹੁ ਕਬਿ ਸੁਨਜੋ। ਸਤਿ ਸੈਗਤ ਸਤਿਨਾਮ ਨ ਭਨਜੋ। ਸੇ ਸੋਚਨਕੇ ਜੋਗ 
ਸੰਭਿਨਿ ਕੇ। ਜੋ ਤਤਪਰ ਨਹਿੰ ਗੁਰੂ ਜਜਨਕੇ? ॥ ੧੭ ॥ ਕਹਿ ਦਾਸਨ ਕੌ 
ਧੀਰਜ ਦੀਨ/ਦੀਨਮਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਬੀਨ। ਬੀਨ ਸਿੱਖਕ ਸਭ ਤੇ ਖਟ ਲੀਨ । 
ਲੀਨ ਪ੍ਰੇਮ ਮਹਿ ਜਿਨ ਮਨ ਕੀਨ ॥ ੧੮॥ ਨਾਮ ਮੋਹਰੀ ਛੋਟੋ ਨੰਢਨ । 
ਨਿਕਟ ਰਕਾਰ3ੋ ਕਸ਼ਟ ਨਿਕੰਦਨ।ਆਨ ਕੀਨਿ ਤਿਨ ਪਦ ਪਰ ਬੈਦਨ। 
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਿਤ ਕੋ ਚਹਿ ਅਭਿਨੰਦਨ%।੧੯ਪੁੱਤ੍ ਬਿਲੋਕਯੋਸਥਿਤਅਗਾਰੀ। 
ਬਣ ਸੈਂਗ ਦੇ ਸਿਖ ਗਿਰਾਂ ਉਚਾਰੀ । ਪਾਰੋ ਪਰਮ ਹੈਸ ਮਮ ਪਜਾਰੌ । 
ਡਜਕੋ ਸਰੀਰ ਸੁ ਧੀਰ ਸੁਖਾਰੋ ॥੨੦॥ ਡੱਲੋ ਗ੍ਰਾਮ ਅਬਹਿਂ ਚਲਿ ਜਾਓ। 
ਜਥਾ ਜੋਗ ਕਰਿ ਸਭਿਹਰਖਾਓ”। ਸੁਨਤਿ ਮੋਹਰੀ ਹ੍ਰੈ ਕਰਿ ਤਯਾਰ । ਪਿਤ 
_ਬੈਦਕੋ ਅਸਹੰਭਾ ਅਸਵਾਰ॥੨੧॥ਸਿੱਖ ਖਸ਼ਟ ਕੋ ਸੈਗ ਮਿਲਾਏਅਪਰਦਾਸ 
ਗਨਬੋਲਿ ਰਲਾਏਪੰਥ ਉਲੈਘ ਭੱਲੋ ਮਹਿ ਗਏਤਿਨਕੇ ਸਦਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਤਿ 
ਭਏ॥੨੨॥ ਸਭਿਹਿਨਿ ਉਠਿ ਕੀਨਹੁੰ ਸਨਮਾਨਾ । ਬੇਦਹਿੰ ਚਰਨ ਜੋਰਿ 
ਜੁਗ ਪਾਨਾ । ਬੈਠੇ ਜਾਇ ਸਭਿਨਿ ਕੇ ਮਾਂਹੂ । ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਹਿ ਕਰਿ 
'ਸਭਿ ਪਾਹੂ॥੨੩॥ ਪਾਰੋ ਕੋ ਸਭਿਉਕਰੈ' ਸਰਾਹਨ। “ਜਿਸ ਕੇ ਸਮਸਰ ਦੂਸਰ 
ਨਾਂਹਿਨ। ਕੁਲਦੀਪਕ ਨਿਜ ਬੈਸ ਉਧਾਰਾ । ਤਨ ਸੁਛੈਦ ਤਜਿ ਅੰਤ 
ਪਧਾਰਾ॥੨੪॥ਸੁਨੇ ਮੋਹਰੀ ਤੇ ਸੁਖ ਪਾਯੋ। ਹਾਬ ਜੋਰਿ ਸਭਿਹੂੰਨ ਸੁਨਾਯੋ। 
੪ਸਤਿਗੁਰ ਪੁੱਤ |ਸਨਹੁ ਤਿਨ ਕੀਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਿਖਿ ਸਭਿ ਕੁਛਦੀਨਾਂ ॥ 
੨੫॥ਸਤਿਗੁਰ ਕਾਰਨਿ ਜਾਨਿ ਪ੍ਰਬੀਨ । ਬੀਨ ਤੀਨ ਵਸਤੂ ਰਖਿ ਲੀਨ । 
ਲੀਨ ਬ੍ਰਿਤੀ ਪਰਮਾਤਮ ਜਾਂਹਿ । ਜਾਹਿ ਨ ਕਹੂੰ ਅਤੰਦ ਕੇ ਮਾਂਹਿ॥੨੬॥ 
ਕਸੂਧਾ ਪਨ । ਦਪਸੈਨਤਾਂ , ₹ਮਲ ਦੇ ਸ਼ੱਤੂਆਂ ਨੂੰ (ਯਾ ਮਨ ਫ਼ੜ ਨੂੰ) ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ । “ਮੇਲ, 
ਦਕਨਾ। “ਗੁਰੂ ਪੂਜਾ ਫਿਚ ਤਤਪਰ ਨਹੀਂ” ਜੋ । #ਅਨੰਦ, ਪੂਸੈਲਤਾ । (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ) ਮਨੰਦ ' 
ਵਿਚ(ਮਗਨ,ਹਰ ਬੇ)ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ' ਜਾਂਦੀ (ਬ੍ਰਿਤੀ) । €ਪਾ:=ਫਿਧ। _ 7ਪਾ-ਅਸ । 

&੫੩=ਕਰ। __ ਰਪ£=ਾਬਹੂ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਗ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੬੧੭) ਰਾਸਿ ੧ । ਅੰਸੂ ੬੬, 

ਸੁੰਦਰ ਚੈਚਲ ਬਲੀ ਸੁਰੈਗਨਿ" । ਬਿਦਤਿ ਸਭਿਨਿ ਮਹੁੰ ਏਕ ਤੁਰੋਗਕਿ। 
ਜਿਸ ਕੀ ਸਮਤਾ ਕਰਹਿ ਨ ਕੋਈ । ਸਤਿਗੁਰ ਹੇਤ ਰਖੀ ਤਿਨ ਸੋਈ ॥ 
੨੭॥ਸੂਖਮ ਬਸਤੁ ਮੋਲ ਬਹੁ ਕੇਰੇ ਪਹਿਰਨਿ ਉਚਿਭ ਗੁਰੂ ਕੇ ਹੋਗੇ ਬ੍ਰੰਦ 
ਦਰਬ,ਇਹ ਵਸਤੂ ਤੀਨ।ਇਮਿ ਕ੍ਰਿਤਿ ਕਰਤਿ ਤਕਾਗ ਤਨ ਦੀਨ॥੨੮॥ 
ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਬਸੇ ਜਾਮਨੀ ਤਹਾਂ । ਪਾਰੋ ਕੇ ਬਰਨਤਿ ਗੁਨ ਮਹਾਂ । ਪ੍ਰਾੜਿ 
ਹੋੜਿ ਕਰਿਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ॥ਬਿਦਾ ਹੋਇ ਕਰਿ ਕੀਨ ਪਯਾਨਾ॥੨੯॥ ਅਪਰ 
ਸਿੱਖਕ ਮਿਲਿ ਕੈ ਸਮੁਦਾਯਾਂ । ਗੁਰ ਸਮ ਪੁਜਨ ਕਰਿ ਮਨ ਭਾਯਾ । ਜਥਾਂ 
ਸ਼ਕਤਿ ਦੇ ਭੇਤ ਸੁਹਾਏ।ਬਿਦਾ ਹੇਤ ਮਗ ਕਫ ਚਲਿ ਆਏ॥ ੩੦॥ ਆਇ 
ਮੋਹਰੀ ਪੁਰੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਾ । ਗੁਰ ਪਦ ਬੰਦੇ ਨੰਮਿ੍ ਵਿਸ਼ੇਸ਼। ਸਭਿ ਪਾਰੋ ਕੀ ਗਾ 
ਸੁਨਾਈਧਨ,ਪਟ,ਬੜਵਾ, ਅੱਗ ਦਿਖਾਈ ॥੩੧॥ ਪਿਖੀ ਉਪਾਇਨ ਪਾਰੋ 
ਕੀ ਜਥਿ । ਸਤਿਗੁਰ ਰਿਦੇ ਬਿਚਾਰ ਕਰਜੋ ਤਬਿ।ਰਾਮਦਾਸ ਜਾਨਜੋਂ ਅਧਿ- 
ਕਾਰੀ। ਵਸਤੂ ਦਈ ਸਉੱਪ ਕਰਿ ਸਾਰੀ ॥ ੩੨ ॥ ਪਰਮ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਕਹਯੋ 

।ਪਇਹ ਪਾਰੋ ਮਮ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾਈ । ਸੋ ਮੈਂ ਤੋਹਿ ਬਖਸ਼ ਕਰਿ ਦੀਨੀ। 
ਕਰਹ ਬਡਿ ਪੀਨੀ॥੩੩॥ਚਪਲ ਤੁਰੈਗਨ ਅੰਗਨ ਸੁੰਦਰ।ਬਲੀ 

ਬਿਸਾਲ ਬ੍ਰਿੰਦ ਗੁਨ ਮੰਦਰ । ਅਪਰ ਨ ਦੀਜਹਿ,ਆਂ੫ ਅਰੂਵਹੁਪਹਿਰਹੁ 
ਤਨ ਪਰ ਰ ਰੂਢਹੁ ॥ ੩੪ ॥ ਖਰਚਹੁ ਦਰਬ ਚਾਹਿ ਹੁਇ ਕਿਸ ਮੈਂ। 
ਠਹਿੰ ਅਧਿਕਾਰ ਅਪਰ ਕੋ ਇਸ ਮੈਂਮਲੇ ਕਰਿ ਨੰਮ੍ਰਿ ਹੋਇ ਪਦ ਬੈਦੇਗੁਰ 

ਜਾਨਿ ਅਨੰਦੇ ॥੩੫॥ਦਿਨ ਪ੍ਰਤਿ ਹੋਵਤਿ ਅਤਿ ਅਨਕੂਲਲਖਿ 
ਪ੍ਰੋਮ ਕੌ ਮੂਲੋ। ਅਜਰ ਜਰਨ ਆਦਿਕ ਗੁਨ ਹੇਰੇ । ਸਹਤ ਨੌਮ੍ਰਭਾ 

ਸੇਵ ਘਨੇਰੇ ॥੩੬॥ ਬਖਸ਼ਹਿ ਬਖਸ਼ਸ਼ ਕਗੀਹੇ ਨਿਹਾਲ । ਸੈਗਤਿ ਰਹਹਿ 

'ਸਦਾ ਅਲਬਾਨ” । ਚਹੇਂ' ਕਾਮਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੋਵੈਂ । ਸਿਮਰਹਿੰ ਨਾਮ ਦਰਸ 
ਗੁਰ ਜੋਵੈਂ ॥੩੭॥ ਭੀਰ ਰਹੈ ਬਹੁ ਗੋਇੰਦਵਾਲ । ਚਹਤਿ ਮੁਕਤਿ ਕੋ ਤਜਿ 
ਜੈਜਾਲ।ਜਿਸ਼ ਪਰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਢ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਪਰਿ ਜਾਵਹਿ । ਸੋ ਜਨ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ 

__ ਪਾਵਹਿ ॥ ੩੮॥ ਇਕ ਦਿਨ ਸਖਾ ਬੈਧਜਨ ਮਾਂਹੀ” । ਹੁਤੋ ਮੋਹਗੇ ਬਾਤਨ 
ਪ੍ਰਾਹੀਂ।ਬਿਵਹਾਰਨ ਕੀ ਚਰਚਾ ਕਰੈਂ। ਰੀਡਿ ਅਨੇਕ ਬੋਲਬੋ ਧਰੈ' ॥ ੨੯॥ 
ਡਹਾਂ ਮੋਹਰੀ ਬਾਂਤ ਉਚਾਰੀ/ਜਬਿ'ਕੀ ਹਮਨੇ ਸੁਰਤਿ ਸੈਭਾਰੀ।ਲਾਖ ਟਕਾ 
ਇਕ ਥਾਨ ਅਸ਼ੇਖਾਂ।ਅਬਿ ਲੌ ਨਹੀ ਬਿਲੋਚਨ ਦੇਖਾ॥੪੦॥ਨਹਿੰ ਭਾਵਹਿ 

੧ੜ੍ਰੇਫਟ ਰੋਗ ਵਾਲ਼ੀ। “ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ । ਸਖਧੀਆਂ ਵਿਚ । “ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ । “ਇਕੱਠਾ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੬੧੮ ) ਗਾਸਿ ੧। ਅੰਸੂ ੬੬. 

ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਮਾਯਾ । ਕਰਹਿ ਹਟਾਵਨ ਹ੍ਰੇ ਜਹਿੰ ਦਾਯਾ" ॥ ਚਾਹਤਿ ਪਿਤਾ 

ਗੁਰ ਜਿਸ ਨਾਂਹੀਸੋ ਕਿਸ ਰੀਤਿ ਆਇ ਹਮ ਪਾਹੀ ॥8੧॥ ਤਿਨ ਕੌ ਦਿਯੋ 

ਪਦਾਰਬ ਆਵਹਿ। ਹੋਇ ਜਿ ਨਹੀਂ” ਕਹਾਂ ਕਰ ਪਾਵਹਿ” । ਅੰਤਰਜਾਮੀ 

ਚਰਸਭਿ ਜਾਨੀਨਰਨ ਬਿਖੋਜਿਮ ਪੁੱਤ ਬਖਾਨੀ॥੪੨॥ਚਿਤਵਤਿ ਚਿਤ- 

ਸਤ ਸ਼ੈਕਾਂ ਹਰਨੀ । ਦੋਸ਼ ਦਿਖਾਵੇ ਜਸੇ ਧਨ ਕਰਨੀ”-। ਅਗਲੇ ਦਿਵਸ 

ਗੁਰੁ ਫੁਰਮਾਇਵ। “ਸੇਗਤਿ ਮਹਿ ਜੇਤਿਕ ਸਿਖ ਆਇਵ॥੪੩॥ਜਬਿ ਪਹੁੰ- 

ਚਹਿ ਪਰਸਨ ਕਹੁ ਹਮੈਂ । ਪੈਸੇ ਪੰਚ ਲਜਾਇੰ ਤਿਹ ਸਮੈ। ਧਰਿ ਧਰਿ ਆਗੇ 
ਬੈਦਨ ਕਰੈਂ । ਇਮਿ ਗੁਰ ਆਗਜਾ ਸਿਰ ਪਰ ਧਰੈਂ#॥੪੪॥ ਸਗਰੇ ਨਗਰ 

ਮੈਗਤਾਂ ਜੇਈ । ਗੁਰ ਆਇਸੁ ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਤੇਈ। ਹੋਤਿ ਪ੍ਰਾਤਿ ਕੇ 

ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਸਆਵਹਿੰ ਸਿੱਖ ਭੇਂਟ ਲੇ ਪੈਸੇ੪੫॥ ਧਰਿ ਧਰਿ ਆਰੀ ਬੈਦਨ 

ਠਾਨਹਿਦਰਸਹਿੰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰੇਮ ਮਹਾਂਨਹਿਏਕ ਜਾਮ ਲੋ ਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ ਬੈਸੇ। 
ਲਗਜੋ ਢੇਰ ਆਏ ਬਹ ਪੈਜੇ ॥੪੬॥ ਪੁੱਤ ਮੋਹਰੀ ਕੋ ਬੁਲਵਾਇਵ । ਢਿਗ 

ਬਿਠਾਇ ਕਰਿ ਪੁਨ ਸਮੜਾਇਵ। “ਇਨ ਕੌ ਗਿਨ ਕਰਿ ਲੇਹੁ ਸੈਭਾਰੀ । 

ਖਰਚਹੁ ਜਿਹਨਾਂ ਚਾਹਿ ਤੁਮਾਰੀ! ॥੪੭॥ਮਾਨਿ ਬਾਕ ਤਬਿ ਗਿਨਿਬੇਲਾਗ। 

ਭਏ ਸ੍ਰਿੰਦ ਦੇਖਤਿ ਅਨੁਰਾਗਾ । ਸੈਖਯਾਂ ਕਰਿ ਕਰਿ ਭੇ ਕਰ ਕਾਰੇ” । 

ਬਹੁਤ ਪਖਾਰੇ ਬਿਨ ਨ ਉਤਾਰੇ“ ॥੪੮॥ਤਬਿ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਬਚ ਕਹਜੋ 
€ਧਨ ਕੋ ਤੁਮ ਸੁਭਾਵ ਭੀ ਲਹਜੋ । ਜਿਸ ਤੇ ਛੁਵਤਿ ਭਏ ਕਰ ਕਾਰੇ। ਮਨ 

ਕਾਰੋ ਹੁਇਲਗ ਬਿਵਹਾਰੇ ॥੪੯॥ ਜੇ ਸੈਚਤਿ ਕਰਿ ਰਖੀਅਤਿ ਭੌਨ। ਕਹੋ 
ਹਵਾਲ ਹੋਇ ਪੁਨ ਕੌਨ । ਚਿਤਵਨਿ ਤੇ ਅੰਤਰ ਹੁਇ ਕਾਰਾ। ਅੰਤ ਗਮਨ 
ਨਹਿ ਸੈਂਗ ਸਿਧਾਰਾ ॥ ੫੦ ॥ ਪ੍ਰਬਮਹਿ ਸੈਚਨ ਅਘ ਕਰਿ ਹੋਇ । ਜਤਨ 
ਅਨੇਕਨ ਤੇ ਅਵਲੋਇ । ਪੁਨ ਰਾਖਨ ਮਹਿ ਤ੍ਰਾਸ ਮਹਾਨਾ।ਤਸਕਰ ਨਿਿਪ 
ਆਦਿਕ ਬਲਵਾਨਾ॥੫੧॥ਜਾਇ ਤ ਪ੍ਰਾਨ ਸਮੇਤ ਦੁਖਾਰੇ। ਭਗਤਿਵਿਰੋਧੀ, 

ਬਿਘਨ ਪਸਾਰੇ । ਇਸ ਕੋ ਤਕਾਗ ਅਧਿਕ ਸੁਖਦਾਈ । ਹਰਿ ਸਿਮਰਨ 

ਸੈਚਹੁ ਸਮੁਦਾਈ ॥੫੨॥ ਇਹ ਧਨ ਸਭਿ ਕੌ ਸਾਰ ਪਛਾਨਹੁੰ । ਕਿਤਹੂੰ ਤੇ 

ਜਿਸ ਤ੍ਰਾਸ ਨ ਠਾਨਹੁੰ। ਸਨਹੁੰ ਪੁੱਤ੍ਰ ਇਸ ਮਹਿੰ ਦੁਖ ਘਨੇ । ਮਹਾਂ ਬਲੀ 

੧ਜ ਕੋਈ ਦੇਣ ਆਵੇ ਤਾਂ ਹਫਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। “ਜੇ ਆਵੇ ਨਹੀਂ । “ਜੈਂਸੇ ਧਨ ਦਾ ਸੁਭਾਵ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ । (ਅ) ਧਨ ਦੇ (ਇਗੱਤ੍) ਕਰਨ ਵਿਚ .ਜੇ ਦੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਕਰਕੇ 
ਹੋਏ ਹੱਥ ਕਾਲੇ । “ਨ ਉਤਰੀ (ਕਾਲਖ) । $ਭਾਵ, ਹਰਿਧਨ 



ਰੀ ਗੁਰ ਖੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੬੧੯) ਰਾਸਿ ੧। ਅੰਸੂ ੬੭, 

ਸਭਿ ਜਗ ਮਹਿ ਹਨੇ ॥੫੩॥ ਹਰਿ ਸਿਮਰਨ ਧਨ ਤੇ ਸੁਖ ਪਾਵੇ । ਜਨਮ 
ਮਰਨ ਦਾਰਿਦ ਬਿਨਸਾਵੈ? । ਸੁਨੀ ਮੋਹਰੀ ਨੈ ਪਿਤ ਬਾਨੀ । ਉਰ ਬਿਚਾਰ 
ਕਰਿ ਸਾਦੀ ਮਾਨੀ॥੫੪॥ਬਹਰੋ ਜੀਵਤਿ ਜਬ ਲਗਿ ਹਹਜੋ। ਕਬਹੁ ਨ ਧਨ 
ਕੋ ਮਨ ਤੇ ਕਹੋ ਨੀਕੀ ਪਿਤ ਕੀ ਬਾਤ ਬਿਚਾਰੰ। ਬਿਮਲ ਬੁਧਿ ਪ੍ਰਾਪਤਿ 
ਸੁਖ ਭਾਰੀ ॥ ੫੫ ॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਪੂਥਮ ਰਾਮੇ “ਪਾਰੋ ਅਪਰ 
ਮੋਹਗੀ” ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਖਸ਼ਟ ਸ਼ਸ਼ਟੀ ਅੰਸੂ ॥੬੬॥ 

੬੭ [ਸੂਹੀ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਯੂ ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਬਖਸ਼ਣੀ] 
ਦੌਹਰਾ॥ਬਾਵਨ ਚੋਦਨ" ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਵਹਿ ਜਿਨ ਬਨ ਦੇਸ਼ਮੱਲਜ ਕਰਤਿ 
ਤਰਵਰਨ” ਕੋ ਤਿਉ' ਨਰ ਭਗਤਿ ਅਸ਼ੇਸ਼॥੧॥ਰੌਪਈ॥ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਬਜੇ 
ਇਕ ਥਾਨ। ਸਕਲ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਭਗਤਿ ਮਹਾਨ। ਜਹਿ ਕਹਿੰ ਤੇ ਸੁਨਿ ਕਰਿ 
ਜੱਗਾਸੀ । ਆਨੰਦ ਧਾਰਿ ਬਸਹਿੰ ਗੁਰ ਪਾਸੀ ॥੨॥ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਠਾਂਢੇ 

_ਦਾਰੇ। ਦੇਤਿ ਜਨਨਿ ਕੋ ਖੁਲੇ ਭੈਡਾਰੇ। ਜਿਮ ਚਿਤ ਚਿਤਵਹਿੰ ਗੁਰੂ 
ਕ੍ਰਿਪਾਲ।ਸੋ ਬਿਧਿ ਬਨਹਿ ਆਨ ਤਤਕਾਲ॥੩॥ ਇਕ ਦਿਨ ਮੱਜਨ ਕਰਿ 
ਗੁਰ ਥਿਰੇਭਾਨੀ ਆਇ ਦਰਸ ਕੋ ਕਰੇ।ਪਿਖਿ ਤਨੁਜਾ ਪਰ ਪਰਮੜ੍ਰਿਪਾਲ 
। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਬੋਲੇ ਤਿਸ ਕਾਲ॥੪॥ “ਰਾਮਦਾਸ ਅਬਿ ਤਨ ਪਰਹਗੈ। ਕਹੁ 
ਪੁੱਤ੍ਰੀਕਕਾ ਤਬਿ ਤੂੰ ਕਰੋਂ  ਛਿਨਭੈਗਰ” ਸਭਿ ਅਹੈ' ਸਰੀਰ । ਬਿਨਸਤਿ 
ਤੁਰਤ ਨ ਕਰਿਹੀ' ਧੀਰ॥੫॥ਭਾਨੀ ਮਹਾਂ ਚਤੁਰ ਸਭਿ ਜਾਨੰ॥-ਹੋਤਿ ਨ 
ਕਬਹੁੰ ਕੂਰ ਪਿਤ ਬਾਨੀ-।ਵਿੜ੍ਹ ਨਿਸ਼ਚੇ ਧਰਿ ਇਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰੀ।ਕਰਤਿ ਸ਼ੀਘ੍ਰ 
ਨਕ ਨਾਥ ਉਤਾਰੀ ॥੬॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗਰ ਪਿਤਕੇ ਧਰੀ ਅਗਾਰੀ।ਹਾਬ ਜੋਰਿ ਮੁਖ 
ਬਿਨੋ ਉਝਾਰੀ।ਪ੍ਰਤੁ ਜੀ ਅਪਰਕਾਰ ਕਯਾ ਕਰਿਹੋਂ।ਜੇਬਿਧਵਾ ਕੇਧਰਮ,ਸ 
ਥਰਿਹੋਂ ॥੭॥ ਕਿਧੋਂ ਚਿਤ ਕੇ ਉਪਰ ਚਰਿ ਹੋਂ। ਜਰ ਕਰਿ ਪਤਿ ਕੇ ਸੇਗਿ 
ਸਿਧਰਿਹੋਂ । ਜੋ ਤੁਮ ਆਗਯਾ ਹੋਇ ਸੁ ਕਰਿ ਹੋਂ' । ਨਿਸ਼ਢੈ ਮਰੋਂ ਸੁ ਰਿਦੈ 
ਬਿਚਰਿਹੌਂ॥੮॥ਸੁਨਿ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਕ ਬਖਾਨੇ। “ਹੇ ਪੁੱਤ੍ਰੀ ਸੁਨਿ ਸੁਮਤਿ 
ਮਹਾਂਨੋਤਨ ਕੋ ਰਾਖਿ ਭਜੋ ਜਗਦੀਸ । ਅਬਿ ਮੈ' ਕਰਿਹੋਂ ਤੁਮ ਬਖ਼ਸ਼ੀਸ਼। 
੯॥ ਰਾਮਦਾਸ ਕੀ ਬਯ ਅਬਿ ਨਾਂਹੀ । ਪੂਰਨ ਅਵਧਿ ਆਜ ਦਿਨ ਮਾਂਹੀ। 
ਤਿਨ ਜੀਵਨਕੌਆਨਿ ਉਪਾਇ।ਨਹੀਂ' ਹੋਤਿ ਨਿਸ਼ਚੈ ਇਮ ਲਜਾਇ॥੧੦॥ 
“ਸੈਦਲ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਚੋ' ਸ਼ਰੇਸ਼ਣ ਕਿਸਮ। “ਚੰਦਨ ਕਰ ਦਿੰਦ। ਹੈ ਬ੍ਿੱਛਾਂ ਨੂ । “ਛਿਨ ਵਿੱਚ 
ਨਾਸ਼ ਹੇ ਜਾਣ ਬਾਲੋ । ਏਠਹਿਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ। ( ੧੬੨੬ ਗਾਜਿ ੧। ਅੰਸੂ ੬੭, 

ਅਪਨ ਆਰਬਲ ਅਬਿ ਮੈਂ ਦੇਵੇਂ । ਹਿਤ ਪਰਲੋਕ ਗਮਨ ਸੁਭ ਲੋਵੋ । 
ਇਮਿ ਕਹਿ ਰਾਮਦਾਸ ਬੁਲਵਾਇਵ।ਨਿਕਟ ਬਿਠਾਇ ਭਲੇ ਸਮੁੜਾਇਵ। 
੧੧॥ “ਹੇਸੁਤ!ਤੇਰੀ ਅਵਧ ਬਿਤਾਈਂ'।ਮੈਂ ਅਬਿ ਜਾਨ ਲੀਨਿ ਅਗੁਵਾਈਂ। 
ਇਕ ਸਤ ਸੈਮਤ ਆਠ ਰ ਚਾਰੀ। ਆਰਬਲਾ ਹਮਰੇ ਤਨ ਸਾਰੀ ॥੧੨॥ 
ਅਬ ਖਟ ਬਰਖ ਇਕਾਦਸ਼ ਮਾਸ। ਦਜੋਸ ਅਸ਼ਟ ਦਸ ਸ਼ੇਸ਼ ਰਹਾਸਾਂ । ਸੋ 
ਅਪਨੀ ਹਮ ਤੁਮ ਕੋ ਦੀਨਸਿੰਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਮੈਂ ਲੀਨ ਪ੍ਰਬੀਨਸਿ1॥੧੩॥ 
ਤੋਹਿ ਮੋਹਿ ਮੈਂ ਭੇਦ ਨ ਰਹਜੋ । ਇਕ ਸਰੂਪਤਾ ਦੌਨਹੁੰ ਲਹਜੋ । ਜਲ ਕੌ 
ਭਰਜੋਂ ਹੋਤਿ ਘਟ ਜੈਸੇ। ਪਰੈ ਉਦਧਿ ਲਜੰਹ ਇਕਤਾਂ ਤੈਸੇ ॥੧੪॥ ਭਿਮਿ 
ਸਰੂਪ ਮੇਰੋ ਇਕ ਹੋਵਾ।ਕਰੋਂਹੂੰ ਭੇਦ ਪਰਹਿ ਨਹਿ ਜੋਵਾ।ਪ੍ਰੋਮ ਭਗਤਿ ਅਸ 
ਤਵ ਉਰ ਬਸੀ।ਬਸੀ ਕੀਨਿ ਮੈਕਹੁ ਕਰਿ ਜਿਸੀ?॥੧੫॥ ੫ਿਖ ਬੱਲ੍ਹ ਦਿਸ਼ 
ਆਇਸੁ ਦੀਨ । ਦੀਨ ਮਨਾ ਜਿਨ ਸਭਿ ਸੁਨਿ ਲੀਨਿ'। ਲੀਨ ਪ੍ਰੇਮ ਮਨ ` 

ਜਾਂਹਿ ਪ੍ਰਬੀਨ । ਬੀਨ ਨਲੋਰ[[ ਲੋਹੁ ਸ਼ੁਭ ਚੀਨ ॥ ੧੬॥ ਕਰਹੁ ਸ਼ੀਘ੍ਰ 
'ਆਨੋ ਮੁਝ ਪਾਸੀਪਾਸੀ ਜਮ ਨਹਿ, ਸਦਾ ਨਿਰਾਸੀ%ਰਾਸੀ ਸੁਖ” ਪ੍ਰਾਪਤਿ 
ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ । ਨਾਸ਼ੀ ਹੈਤਾ ਬਿਸ਼ਯ ਉਦਾਸੀ ॥੧੭॥ ਰਾਮਦਾਸ ਕਰਿਵਾਉ 
ਸ਼ਨਾਨਾ। ਨਾਨਾ ਬਸਤ੍ਰ ਆਨਿ ਦੁਤਿਵਾਨ। ਪਹਿਰਾਵੋ ਨਹਿ ਦੇਰ ਲਗਾਂ- 
ਵਹੁ। ਗਾਵਹੁ ਸ਼ਬਦ ਅਨੰਦ ਉਪਜਾਵਹੁ।੧੮॥ਅਪਰ ਸੌਜ ਤਯਾਰੀ ਕਰਿ 
ਦੋਗਿਦੇਹਿ ਤਜਨ ਕੋ ਸਮਾ ਲਖੇਹਿਮਸੁਨਿ ਕਰਿ ਬੱਲ੍ਹ ਇਮਿ ਗੁਰ ਜੀ ਤੇ। 
ਜੀਤੇ ਮਨ ਇੰਦੋ ਜਿਨ ਨੀਤੇ ॥੧੯॥ ਅਸ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਤਿਸ ਬਾਗਬਾਰਿ 
ਬਿਮਲ ਤੇ ਮੱਜ਼ਤਿ ਚਾਂਗ ਚਾਰ ਪਦਾਰਬ ਜਿਨ ਦਰਬਾਗ ਬਾਰ ਬਿਹੀਲ" 
ਪਾਇ ਸਭਿ ਸਾਰ॥੨੦॥ਬੱਲੂ ਆਨੇ ਬਸਤ੍ਰ ਨਵੀਨ।ਪਹਿਰਾਏ ਸੂਖਮ ਢੁਭਿ 
ਪੀਨ । ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਅਮਰ ਕ੍ਰਿਪਾਲੂ। ਪਰਮ ਸਹਤ ਸਨਮਾਨ ਬਿਸਾਲੂ। 
॥੨੧॥ਕਰ ਸੋਂ ਪਕਰਿ ਆਪਨੇ ਥਾਨ।ਬੈਠਾਰੇ ਕਹਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਾਨ। ਭਾਲ 
ਬਿਸਾਲ ਸੁ ਤਿਲਕ ਨਿਕਾਸਜੋ । ਤਿਸ ਤੋ ਮਹਿਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਰੋ॥੨੨॥ 
ਜੋਤਿਨਿ ਜੋਤਿ ਸਭਿਨਿ ਮਹਾਂਰਾਜਾ।ਤਿਸਹਿ ਸਿੰਘਸਨ”” ਮਨੋ ਬਿਰਾਜਾ 
"ਬੀਤ ਚੁਕੀ ਹੈ। ₹ਅਗੋਂ' ਤੋਂ । ਰਾਵ, ਇਕਮੇ.ਤੇ ਬਾਰਾਂਬਰਸ । “ਭਾਵ ਛੇ ਵਰਹੇ ਗਿਆਰਾਂ 
ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਅਠਾਰ/ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । “ਜਿਸਨੇ ਉਦਾਸ ਮਨ ਨਾਲ ਸਭ (ਗਲ) ਸੁਣ 
ਲਈ ਸੀ । ਤੈਨੂੰ ਫਾਹੀ ਜਮ ਦੀ ਨਹੀਂ (ਹੇ ਬੱਲੂ) ਤੂੰ ਸਦਾ ਆਸਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ' । “ਸਾਚੈ 
ਲੂਖ । "ਦੇਰੀ ਤੋ ਬਿਨਾਂ । “ਸਡ ਜੋਤੀਆੰ ਦਾ ਪੂਕਾਸ਼ਕ ਮਗੰਰਾਜ । "ਗੱਦੀ,ਤਖਤ । 

ਵ੫੪=ਦੀਨੀ । ।(ਪਾ:-ਪੂਬੀਲੀ । ਡਪਾ=ਨਰੇਲ । 



ਸੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੬੨੧) ਗਾਸਿ ੧। ਅੰਬੂ ੬੭, 
ਨਵਨਿਧਿ ਸਿੱਧਾਂ ਦੁਗਨ ਇਨਹੁੰ ਤੇ" । ਰਿੱਧਾਂ ਪੂਰਨ ਜਗਤ ਜਿਨਹੁੰ ਤੇ । 
॥ ੨੩॥ ਸਭਿ ਕੋ ਪ੍ਰੇਰਕ ਨਿਤ ਬਿਨ ਲਿਪਜੋ। ਭਾਠ ਬਿਸਾਲ ਕਾਲ ਤਿਸ 
ਢਿਪਜੋੜੋਰੀ ਬਿਥੇ ਨਾਰੀਅਰ' ਪਾਇਵ। ਤੀਨ ਲੋਕ ਸਾਮੀ ਸੁ ਬਨਾਇਵ ॥ 
੨੪॥ ਪੁਨ ਬੱਲੂ ਸੋਂ ਕੀਨਿ ਬਖਾਨ । “ਮੋਹਨ ਅਪਰ ਮੌਹਰੀ ਆਨਿ । ਸਭਿ 
ਸੈਗਤ ਆਵਹਿ ਇਸ ਕਾਠ। ਦਾਸ,ਸਿੱਖਨ,ਛੋਟੋ ਸੁ ਬਿਸਾਲ ॥ ੨੫॥ ਮੇਰੋ 
ਹੁਕਮ ਸੁਨਾਵਨਿ ਕਰੀਐ । ਸਕਲ ਹਕਾਰਹੁ ਬਿਲਮ ਪ੍ਰਹਰੀਐ” । ਤੂਰਨ 
ਪਠੇ ਬੁਲਾਵਨ ਠਾਨੇ । ਜਹਿੰ ਜਹਿੰ ਜਿਨ ਕੇ ਹੁਤੇ ਠਿਕਾਨੋ ॥ ੨੬॥ ਸੁਨਿ 
ਸੁਨਿ ਸਭਿ ਮਹਿ ਰੋਰਾ ਪਰਿਓ। “ਚਾਹਿਸਿ ਗੁਰੂ ਪਯਾਣੋਂ ਕਰਿਓਂ । ਰਾਮਦਾਸ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਨਾਏ॥ਬਿਸਮਤਿ ਬਾਤਸੁਨਤਿਚਲਿ ਆਏ”ਂ॥੨੭॥ਭਾਈ ਬੁੱਢੇ 

ਸਾਰੇ। ਪਹੁੰਚੇ ਸਿੱਖ ਆਇ ਗੁਰਦ੍ਰਾਰੇ । ਦੋਨਹੁੰ ਪੁੱਤ ਆਇ ਤਤ- 
ਕਾਠਮਜਬਿ ਪੂਰਨ ਭੀ ਸਭਾ ਬਿਸਾਨ॥੨੮॥ਬੋਲੋ ਪ੍ਰਥਮ ਜੁਗੰਮ ਸੁਤ ਸਾਥ। 
“ਰਾਮਦਾਸ ਕਹੁ ਟੇਕਹੁ ਮਾਥ । ਹੋਇ ਨੰਮ੍ਰਿ ਇਨ ਘਾਲ ਕਮਾਈ। ਅਜਰ 
ਜਰਨ ਗੁਨ ਜੁਤਿ ਸਮੁਦਾਈ? ॥ ੨੯ ॥ ਮੋਹਨ ਜਿਹ ਸੁਭਾਵ ਮਸਤਾਨਾ। 
ਨਹਿ ਰਾਖਹਿ ਕਿਹ ਕੀ ਕਥਿ ਕਾਨਾ' । ਸਭਿ ਮੈ' ਬੋਲਯੋ“ਨਿਵੇਂ ਨ ਆਰੈ। 
ਹਮਰੀ ਵਸਤੁ ਦੇਨਿ ਇਨ ਲਾਗੇ ॥੩੦॥ ਚਿਰੈਕਾਲ ਰਹਿ ਸ਼ਦਨ ਹਮਾਰੇ । 
ਕਰੀ ਗੁਜਰ ਸਭਿ ਜੁਤਿ ਪਰਵਾਰੇ । ਉਚਿਤ ਬੈਠਿਬੋ ਤੁਮੈ ਪਿਛਾਰੀ । ਅਹੇ 
ਮਾਲਕੀ ਸਰਬ ਹਮਾਰੇ ॥੩੧॥ ਅਪਰ ਸਬੋਧੀ ਰਾਵਰਿ ਕੇਗੇਰਹੈ' ਸਮੀਪੀ 
ਐਸ਼੍ਰਜ ਹੇਗਇਹ ਭੀ ਹੈ ਤਿਨ ਸਭਿਨਿ ਸਮਾਨਾ । ਅਥਿ ਪਦ ਦੈਥੇ ਲਗੇ 
ਮਹਾਨਾ॥੩੨॥ ਹਮ ਰਾਵਰਿ ਕੇ ਨੰਦਨ ਅਹੇਂ'। ਗੁਰਤਾ ਪਦ ਤੇ ਛੂਛੇ ਰਹੈਂ । 
ਭਊ ਨ ਕਿਉਹੂੰ ਮਾਥ ਨਿਵਾਵਹਿਸਤਿਗੁਰਕੇ ਸਪੂਤ-ਕਹਿਲਾਵਹਿੰ॥੩੩ 
॥ ਜਥਿ ਮੋਹਨ ਕੋ ਐਸੇ ਲਹਜੋ। ਪੁੱਤ ਦੂਸਰੇ ਸੋਂ ਤੱਥ ਕਹਜੋ।ਪਸਿੱਖੀ ਪਦ 
ਨੰਦਨ!ਤਮ ਲੋਵਹੁਨਹਿ ਲੇਵਹੁ ਤਉ ਅਬਿ ਕਹਿ ਦੇਵਹੁ!॥੩੪॥ ਸੁਨਤਿ 
ਮੋਹਰੀ ਰਿਦੇ_ਬਿਚਾਰਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਚਿਤਾਰਾ” ।-ਪੁਨ ਸ੍ਰੀ 
ਅੰਗਦ ਕੀਨਸਿ ਐਸੇ|-। ਸਰਬ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਬਿਚਾਰਕੋ ਤੈਸੇ ॥੩੫॥ ਜਿਸਕੇ 

_ ਜਾਰੈ' ਭਾਗ ਬਡੇਰੇ। ਪੂਰਨ ਕ੍ਰਿਪਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਤਿਹ ਹੇਰੇ । ਘਾਨੀ ਘਾਲ਼ ਪਰੈ 
“ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਧਾਂ ਤੋਂ ਦੂਣੀਅਂ, ਭਾਵ ੧੮ ਸਿੱਧੀਆਂ । “ਨਰੇਲ । <ਮੁਛੇਦਗੀ । (ਪਿਛਲਾ 
ਖੂਸੈਗ) ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਾਲਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ । 

#ਪ੪-ਲਲਚਏ । 'ਪਾ:=ਕੀਨੀ ਜੈਸੇ । 



ਰੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੁਰਜ। ___ (੧੬੨੨) ਗਾਸਿ ੧। ਮੰ ੬੭, 

ਜਿਸ ਥਾਇ। ਇਸ ਬਡਿਆਈ ਕੋ ਸੋ ਪਾਇ ॥੩੬॥ ਕਰੈ ਈਰਖਾ ਕੈਸਿਹੁ 
ਕੋਈਮਿਟਹਿ ਨਹੀਂ ਉਲਟੋ ਦੁਖ ਹੋਈ । ਯਾਂਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪਿਤ ਕੇ ਅਨੁਸਾਰੀ । 

ਇਸ ਮਹਿੰ ਸੋਭਾ ਹੋਇ ਹਮਾਰੀ-॥੨੭॥ਇਮਿ ਬਿਚਾਰ ਕਰਿ ਠਾਂਵੋ ਹੋਵਾ। 

ਸਸਗਰੀ ਸੈਗਤਿ ਨੇ ਤਬਿ ਜੋਵ॥ ਬੁੱਢੇ ਆਦਿ ਜਿ ਸੇਵਕ ਸਾਰੇ। ਖਰੇ ਭਏ 

ਗੁਰ ਸੁਤ ਪਿਛਵਾਰੇ॥੩੮॥ਮਾਨ ਮੋਹਰੀ ਪਿਤਕੇ ਬੈਨ। ਕਰਿ ਅਨੰਦ ਜੁਤਿ 

ਵੁੱਲਯਤ ਨੈਨ। ਰਾਮਦਾਸ ਕੇ ਚਰਨੀ ਪਰਜੋ।ਪੈਨ ਪੈਨ” ਸਭਿਹਿਨਿ ਤਬਿ 
ਰਰੋ॥੩੯॥ਬਹੁਰੋ ਸਗਰੀ ਮੈਗਤਿ ਹੇਗਿ। ਪਰੇ ਚਰਨ ਪਰ ਤਿਸ ਹੀ ਬੇਰਿ । 

ਧਰਿ ਧਰਿ ਸਰਬ ਉਪਾਇਨ ਆਗੇ । ਬੈਦਹਿੰ ਕਰ ਜੋਰਹਿੰ ਬਡਭਾਂਗੇ॥੪੦॥ 

ਸਥਿਤ ਭਏ ਸਭਿ ਹੀ ਤਿਸ ਕਾਲਾ। ਬੋਲੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਮਰ ਕ੍ਰਿਪਾਨ।ਪੁੱਤ੍ਰ 

ਮੋਹਰੀ ਕਰਹੁ ਬਖਾਨਾ । ਰਾਮਦਾਸ ਕੋ ਕਯਾਂ ਕਰਿ ਜਾਨਾ? ॥੪੧॥ ਕਿਮਿ 
ਜਾਨਹਿ ਹਮਤੇ ਪਸ਼ਚਾਤੀ।ਚਿਤ ਕੀ ਬ੍ਰਿਤੀ ਕਹੋ ਜਿਸ ਕਾਂਤੀਂ। ਹਾਬ ਜੋਰਿ 

ਤਬਿ ਸਭਿ ਮਹਿੰ ਕਹਨ “ਸੁਨਹੁ ਪਿਤਾ ਜੀ! ਮੈਂ ਜਿਮਿ ਲਹਯੋ॥੪੨॥ ਸ਼੍ਰੀ 

ਨਾਨਕ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਸ੍ਰਾਮੀਤ੍ਰਿਤੀਏ ਤੁਮ ਹੋ ਅੰਤਰਜਾਮੀ । ਸੋਸਰੂਪ ਇਹ 
ਚੌਥੋ ਹੋਵਾ।ਸ਼੍ਹੀ ਗੁਰੁ ਰਾਮਦਾਸ ਇਮਿ ਜੋਵਾ ॥੪੩॥ ਸੁਨਿ ਗੁਰ ਜੁਤਿ ਸਭਿ 

ਭਏ ਪ੍ਰਸੈਨ। ਪੁੱਤ ਮੋਹਰੀ ਤੂੰ ਬਡ ਧੈਨ । ਸਭਿ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬੁੱਧਿ ਉਦਾਰੇ । 

ਮਿਲਜੋ ਸਦਾ ਤੂੰ ਸੈਗ ਹਮਾਰੇ।8੪॥ ਦੋਹਰ॥ਕਯੋ ਸਭਿਨਿ ਕੋ ਮੋਹਿਰੀਂ" ਨਾਮ 
ਮੋਹਰ਼ੀ ਤੋਗਿਕੀਨੋ ਸਾਰਥ' ਸੋ ਅਬਹਿ,ਮਮ ਅਭੇਦਤਾ ਹੋਹਿ ॥੪੫॥ਚੌਪਈਂ॥ 

ਇੱਕੀ ਕੁਲ ਹੁਇ ਸੈਤ ਉਧਾਰੇ। ਤੁਮ ਨੇ ਬਾਲੀ ਜਗ ਨਿਸਤਾਰੇ” । 

ਸੁਨਤਿ ਮੋਹਰੀ ਕਹਿ ਬਡਿਭਾਰ।“ਧਰਮ ਰਾਇ ਲੋਖਾ ਲੇ ਆਗੇ॥੪੬॥ ਭਿਰ 

ਲੇਖੇ ਤੇ ਜਬਿ ਛੁਟ ਜੱਯੈ। ਤਬਿਉਧਾਰ ਨਿਜ ਕੁਲ ਕੌ ਪੱਯੋ”। ਸੁਨਿ ਗੁਰ 

ਕਹਜੋ “ਅਛਤੇ ਤਨ ਮੋਹੀਂ। ਲੇਖਾਂ ਦਿਯੋ ਚੁਕਾਇ'ਜਿਂਹੋਹੀ॥੪੭॥ ਧਰਮ 

ਰਾਇ ਕੋ ਨਿਕਟ ਨ ਜੈਹੋਪੰਥ ਅਪਰ ਹੀ ਹਮ ਵਿਗ ਐਹੋ ਤੂੰ ਮਮ ਸਿੱਖ 

ਪੁਨੀਤ ਸੁ ਭਯੋ।ਸਿੱਖੀ ਪਦ ਮੈਂ ਤੋਂ ਕਹੁ ਦਿਯੋ॥੪੮॥ ਸੈਤਤਿ ਬ੍ਰਧਹਿ ਸਮੂਰ 
ਤੁਮਾਗੇ/ਤਨ ਕੋ ਸਿੱਖੀ ਦੀਨ ਅਗਾਗੀਤੁਵ ਕੁਲ ਪੂਜਹਿ ਮੋਕਹ ਨੀਤਿ । 

ਅਪਰ ਨ ਚੀਤ ਧਰਹਿ ਕਬਿ1ਪ੍ਰੀਤਿ॥੪ਦਮੈਂ ਹੀ ਦੋਵ ਸੁ ਪਿੱਤ੍ ਜਠੇਗੇਮੈਂ 

“ਆਗੂ । "ਸਹਿਤ ਅਰਬ ਦੇ । ਸਤ ਹੋਕੇ ਇੱਕੀ ਕੁਲ ਉਧਾਰਦਾ ਹੈ । “ਅਸਾਂ ਤਨ ਦੇ 
ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ । “ਲੇਖਾ ਮੁਕਾ ਿਤਾ ਹੈ । $ਹੋਰ ਚਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਡੇ ਪਾਸ ਆਓਰੇ । 

ਸਂਪਰ੪-ਜੇ। ੧ਪਾ:=ਗਰਿ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੬੨੩) ਰਾਸਿ ੧ । ਅੰਮੂ ੬੭ ਹੀ ਇਸ਼ਟ ਦੋਵ ਕੁਲ ਤੇਰੇੰ । ਇਮਿ ਸੈਬਾਦ ਸੁਨਜੋ ਜਥਿ ਕਾਨ। ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕੀਨਿ ਬਖਾਨ ॥੫੦॥ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰੇਮ ਲੋਚਨ ਜਲ ਛਾਵ॥ ਗੁਰ ਚਰਿੱਤਰ 
ਹੇਰਤਿ ਬਿਸਮਾਵਾ/ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਮੁਝ ਸਿੱਖੀ ਪਦ ਦੀਜਹਿ । ਆਪ ਮੋਹਰੀ ਕਹੁ ਗੁਰ ਕੀਜਹਿ ॥੫੧॥ ਸੈ ਹੋਂ ਦਾਸ ਅਪ ਕੋ ਜੈਸੇ। ਨਿਜ ਮਨ ਤੇ ਜਾਨਤਿ 
ਇੰਨ" ਤੈਸੇ। ਗੁਰਤਾ ਉਚਿਤ ਜੁਗਮ ਤੁਮ ਨੰਦਨ । ਮੋਕੋ ਉਚਿਤ ਇਨਹੁੰ 
ਪਗ ਬੈਦਨ” ॥੫੨॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਸੁਨਤਿ ਪ੍ਰਸੈਗ ਚਿਤਾਰਾ/ਹਮ ਨੇ ਦੇਨ ਹੁੜੋਂ 
ਭਮਾਰਾਂ । ਪੂਰਬ ਕਹਜੋ ਹੁਤੋ ਬਰ ਦਾਨਾ । ਤਿਸ ਕੋ ਦੇਠਿ ਸਮੋ ਅਬਿ ਜਾਨਾ 
॥ ੫੩ ॥ ਅਤਿ ਗ਼ਰੀਬ ਇਹੁ ਸੈਤਤਿ ਮੇਰੀ । ਨਿਰ ਹੈਕਾਰ, ਨ ਹੁਇ ਕਿਸ 
ਬੈਰੀਂ”੧। ਕੀਜਹਿ ਇਨਕੀ ਨਿਤਿ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਾ । ਮਿਲੇ ਰਹਹੁ ਕਰਿ ਪ੍ਰੀੜਿ 
ਬਿਸਾਨਾ॥੫੪॥ਆਨ ਇਕੱਤ੍ਰ ਭਯੋ ਪਰਵਾਰੂ। ਹੇਰਹਿੰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਬਿਵ- ਹਾਰਉਠਿ ਕਰਿ ਬਡਭਾਗਨ ਤਬਿ ਭਾਨੀ। ਪਿਤ ਆਗੇ ਕਰ ਜੋਰਿ ਬਖਾਨੀ 
॥੫੫।/ਹੇ ਪਰ੍ਭੁ ਤੁਮ ਬਖਸ਼ੀ ਗੁਚਿਆਈ।ਰਹਹਿ ਹਮਾਰੇ ਬੈਸ ਸਦਾਈ। ਹੋਹਿ 
ਨ ਅਸ ਕੋ ਦਾਸ ਅਗਾਰੀ । ਕਰਿ ਸੇਵਾ ਲੋਵਹਿ ਪਦ ਭਾਰੀ ॥੫੬॥ ਬਰ 
ਨਿਜ ਦੇਹੁ ਨ ਜਾਵਹਿ ਆਨਰਹੇ ਸਥਿਰ ਅਥਿ ਇਸ ਹੀ ਥਾਨ ਸਨਤਿ 
ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਹੋਹਿ ਬਚ ਕਹੇ । “ਨਹਿ ਕਿਤ ਜਾਹਿ ਤੁਮਹੁ ਘਰ ਰਹੇ ॥ ੫੭ ॥ 
ਤਊ ਬਿਮਲ ਸਲਿਤਾ ਜਲ ਚਲਿਤ।ਪਾਯਹ ਬੰਧਨ ਆਗੇ ਢਲਤਾ। ਹੋਹਿ 

ਭੈ ਉਪੱਦਵ ਭਾਰੇ। ਜਿਨ ਕਉ ਕੋ ਨ ਸਕਹਿ ਨਿਰਵਾਰੇ॥੫੮॥ਲਛਮੀ 
ਹੂੰ ਨਾਨਕ ਢਿਗ ਗਈ। ਦ੍ਾਦਸ਼ ਕੋਸ ਦੂਰ ਬਿਰ ਬਈਂਖਸ਼ਟ ਕੌਸ ਸ਼੍ਰੀ 

ਦ ਰਾਖੀ । ਨਿਕਟਿ ਹੋਨਿ ਕੋ ਤਿਨਹੁਂ ਨ ਭਾਖੀ ॥੫੯॥ ਆਨਿ ਹਮਾਰੇ 
ਠਾਂਵੀ ਦਾਗਕਰਜੋ ਆਪਨੇ ਜੋਰ ਉਦਾਰ । ਪੈਸਕਾਰ'ਅੰਤਰ ਨਹਿੰ ਭਯੋ । 
ਖਰੀ ਰਹੀ ਦਰ ਪਰ ਹਿਤ ਲਯੋ ॥੬੦॥ ਅਬਿ ਤੁਮਰੇ ਘਰ ਬਿਖੈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ੀ । 
ਬਿਘਨ ਕਲੇਸ਼ਨ ਬਿਖੈ ਬਿਸ਼ੇਸ਼ੀ । ਤਉ ਅਲੋਪ ਰਹਹਿੰ ਇਸ ਮਾਂਹੀਇਸ 
ਕੇ ਦੋਸ਼ ਸਕਹਿੰ ਛ੍ਰੋ ਨਾਂਹੀ॥ ੬੧॥ ਵੋਹਰਾ ॥ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਰ ਗੁਰ ਦਏ 
ਮੁਦਤਿ ਸੁਤਾ ਹਿਤ ਮਾਨਿ” । ਰਾਮਦਾਸ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀਨੇ ਬਿਦਤਿ 
ਜਹਾਨ ॥ ੬੨॥ ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਬੇ ਪ੍ਰਿਥਮ ਰਾਮੇ “ਗੁਰਿਆਈ ਢੋਲ” 
ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਰਨਨੇ ਨਮ ਸਪਤਸ਼ਸ਼ਟੀ ਅੱਸੂ ॥ ੬੭॥ ਅਲ "ਭਾਵ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨੂੰ । ਦਨਿਰਹੈਕਾਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੀ। ਵਡਗੌ ਪਦ (ਗੁਰਿਆਈ) । “ਹੋਰਥੇ । “ਖੜੀ ਰਹੀ । #ਪੂਵੇਸ਼ । “ਭਲਾ ਮੰਨੇ । 

#ਪਾ:-ਲਿਰ ਹੰਕਾਰਿਨ ਹੁਇ ਕਿਸ ਬੇਰੀ । 



` ਸ਼੍ਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੬੨੪ ) ਰਾਸਿ ੧। ਅੰਸੂ ੬੮. 
_ਅ੍ਰਰਾੱਤ4 ਉਰ ----<-- 

੬੮. [ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਢਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣਾ] । 

ਦੋਹਰਾ ॥ ਬੁੱਢੇ ਮੈਮਤ ਗੁਰੂ ਹੁਇ' ਪੈਸੇ ਪੰਚ ਨਲੇਗ ਰਾਮਦਾਸ ਕੀ ਭੇਵਿ 
ਧਰਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦਿ੍ਸ਼ਟਿ ਕੌ ਹੈਰਿ॥੧॥ਚੌਪਈ॥ ਕਰੀ ਪ੍ਰਦੱਛਨ ਫਿਰ ਚਹੁੰ ਓਰੇ । 
ਬੈਦਨ ਕਰਤਿ ਭਏ ਕਰ ਜੋਰੇ । ਤਬੈ ਮੋਹਰੀ ਸੈਗਤਿ ਹਰੈ ਕੈ। ਨਮੋ ਮੋਹਗੇ 
ਕਿਯ ਸਿਰ ਨੈਕੈਂ॥੨॥ਪੁਨ ਸਭਿ ਸਿੱਖਨ ਕੀਨਸਿ ਬੈਦਨ/ਜਾਨਿਗੁਰੂ ਗਨ 
ਪਾਪ ਨਿਕੈਦਨ । ਇਮਿ ਦੈ ਕਰਿ ਸਭਿ ਜਗ ਗੁਰਿਆਈ। ਹਿਤ ਪ੍ਰਲੋਕ ਰ੍ਰ 
ਤਯਾਰ ਗੁਸਾਈਂ॥੩॥ਨੇਤ੍ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਜਨੁ ਅਰਿਬਿੰਦਾਦਿਪਤ 
ਇੰਦ ਮਠਿੰਦਾ । ਦਾਸਨ ਦੇਤਿ ਅਨੰਦ ਬਿਲੈਦਾ । ਸੁਧ' ਗਿਰਾਂ ਦੂਖ 
ਨਿਕੈਦਾ॥੪॥ਜਹਿੰਕਹਿੰ ਪ੍ਰਗਟ ਬਿਸਾਲ ਪ੍ਰੰਸੈਗਾ। “ਤਨ ਕੌ ਤਜਹਿ ਸੂ 
ਉਮੰਗਾਂ ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ ਨਿਕਟ ਗ੍ਰਾਮ ਨਰ ਜੋਈ । ਹੇਤ ਦਰਸਬੇ ਪਹੁੰਚਹਿੰ 

ਤੋਈ॥੫॥ਬਾਹਨ ਪਰ ਅਰੋਹ ਕੈ ਆਏਕੋਪਾਇਨ ਤੇ ਤੂਰਨ ਧਾਏ।-ਦੁਰ- 
ਲਭ ਦਰਸ਼ਨ ਬਡ ਫਲ ਦਾਤਾ-। ਸੁਨਿ ਅਸ ਕੋ ਨ ਆਇ ਉਮਹਾਤਾਂ 
॥੬ਮਚਹੁਂ ਦਿਸ਼ ਮਗ ਆਵਹਿ ਸਮੁਦਾਏਪਰਿ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ੇਂ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ 
ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਕੋ ਨੌਦਨ ਵਾੜੂ । ਪੂਰਬ ਆਇ ਪ੍ਰਹਾਰੀ ਲਾੜੂ॥੭॥ ਤਬਿ ਕੌ 

_ਸੈਕਟ ਚਰਨ ਮਬਾਰ।ਹੋੜਿ ਅਸਥਿ ਮਹਿੰਪੀਰਉਦਾਰਾ। ਲੱਜਿਤਨਿਕਫ . 
ਨਹੀਂ ਬਲਿ ਆਇਵਬਿਨਤੀ ਕਰਿਕੈਨਹਿੰਬਖਸ਼ਾਇਵ॥੮।ਸੋ ਸੁਨਿਕੈ ਸ੍ਰੀ 
ਅਮਰ ਪਯਾਨਾ । ਰਿਦੇ ਬਿਖੈ ਇਮਿ ਚਿਤਵਨ ਠਾਨ॥-ਨਿਸ ਬਾਸੁਰ ਦਬ 
ਲਹੌਂ ਘਨੇਰਾ। ਬਖਸ਼ਾਵੇਂ ਤਿਨ ਤੇ ਇਸ ਬੇਰਾ॥੯॥ਅਪਨਿ ਕੁਮਤਿ ਤੇ ਮੈਂ 
ਨਹਿ ਜਾਊ/ਸੋ ਤੋਂ ਮਹਾਂ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸੁਭਾਉ।ਦੇਖਤਿ ਦਯਾ ਕਰੇਂ ਦੁਖ ਹਰਿਹੀਂ'। 
'ਜਿਮਿ ਜਾਚੈਂ ਤਿਮਿ ਢੈਬੋ ਕਰਿਹੀਂ ॥ ੧੦ ॥ ਬਿਨ ਬਖਸ਼ਾਵਨ ਕਸ਼ 
ਘਨੇਰਾਂ। ਅਰੁ ਬਿਗਰਹਿ ਪਰਲੋਕ ਸੁ ਮੇਰਾ । ਆਜ ਸਮਾ ਵਿਰ ਹਾਥ ਨ 
ਆਵੈ। ਤਿਨ ਕੇ ਜਿਯਤ ਮਿਲਿਨ ਬਨਿ ਆਵੈ-॥੧੧॥ਇਮਿ ਬਿਚਾਰ ਕਰਿ 

` ਡੁਰਨ ਚਾਲਾ । ਪਹੁੰਝਯੋ ਪੁਰਿ ਮਹਿ ਪਰਮ ਬਿਸਾਲਾ। ਔਚਕ ਜਾਇ ਚਰਨ 
ਰ ਧਰਜੋ। “ਭ੍ਰਾਹਿ ਤ੍ਰਾਹਿ' ਹੁਇ ਦੀਨ ਉਜ਼ਰ੧ੋ॥੧੨॥ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜਥਿ 

“ਭਾਵ, ਝੱਢੇ ਜੀ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ. ਨੇ । “ਫੇਰ ਸੈਗਤ ਦਾ ਮੁਹਰੀ (ਆਗੂ) 
ਹੋਲੇ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰ ਨਿਵਾਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ । (ਅ) ਸੈਗਤ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਭਾਂਵ ਬਾਝ ਬੁੱ ਢੇ 
ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਕੇ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨੇ । ਐਸੀ ਗੱਲ ਸੁਣਕੇ ਕਿਹੜਾ ਉਮਾਹ ਕੇ ਨ! ਆਉਂਦਾ ?. 
₹ਚਰਨ ਦੀ ਹੱਤੀ ਵਿਚ । “ਦੂਖ ਦੂਰ,ਕਰ ਦੇਣਗੇ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਨੂਰਜ । ( ੧੬੨੫ ) ਰਸਿ ੧ । ਅੰਜੂ ੬ਦ 

ਦੇਖਨ ਕਰਨੋ। ਭਯੋ ਦੀਨ ਕਰਿ ਪ੍ਰੋਮ ਸੁ ਪਰੋਸਨਮਾਨਤਿ ਕਹਿ ਸਮੁਘ 
'ਬਿਠਾਯੋਨਮਸਕਾਰ ਕਜ਼ਿ ਮ੍ਰਿਦਲ ਅਲਾਯੋ।੧੩॥ਮੋ ਪਰ ਤੁ 
_ਆਏ।ਪੈਨ ਭਦੇ ਹਮ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏਕੌਨ ਕਾਜ ਮੈਂ ਕਰੋਂ ਤੁਮਾਰਾ?। ਜਿਸ 
ਤੇ ਸਫਲਹਿ ਜਨਮ ਹਮਾਰਾ? ॥੧੪॥ ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਦਾਤੂ ਬਚ ਭਾ “ਕਰੋ 
ਕਾਜ ਮਮ ਜਸ ਅਭਿਲਾਏ।ਅਪਰਾਧੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਕਰ!ਤੁਮਾਰ।ਹੋਇ ਦੀਠ ਜ਼ਬਿ 
ਚਰਨ ਪ੍ਰਹਾਰਾ॥੧੫॥ਮਤਸਰ'ਅਗਨਿ ਦਹੀ ਮਮ ਛਾਤੀ। ਦਤਿਯੇ ਮਿਲਜੋ 
ਕੁਸੈਗ ਉਤਪਾਤੀ” । ਤਿਨ ਕਰਿ ਮਤਿ ਬਾਵਰ ਮਮ ਹੋਈ । ਬਖਸ਼ਾਵਨ 
ਚਾਹਤਿ ਅਬਿ ਸੋਈ॥੧੬॥ਲੱਜਿਤ ਰਹਯੋ ਨ ਤਮਢਿਗ ਆਇਵ।ਕਰੀਅਵੱ- 
ਗਯਾ ਦੁਖ ਫਲ ਪਾਇਿਵ । ਕ੍ਰਿਪਾਨਿਧਾਨ ਛਿਮਾਂ ਤੁਮ ਧਾਰੋ। ਉਰ ਰੈਭੀਰ, 
ਧੀਰ,ਹਿਤਸਾਰੋ'॥੧੭॥ਸੁਨਿ ਸ਼ੀ ਅਮਰਦਾਸ ਤਬਿਬੋਲੇ“ਤੁਮਸਤਿਗੁਰਕੇ 
ਪੁੱਤ ਅਝੋਲੇ । ਮਨ ਤਨ ਕਰਿ ਮੈਂ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰਾ। ਅਬਿ ਪ੍ਰਲੌਕ ਹੋਵਤਿਦੈਂ 
'ਮਮ ਤਯਾਰ॥੧੮॥ਰਾਮਦਾਸ ਅਬਿ ਸਤਿਗੁਰ ਭਯੋਨਿਜ ਪਦ ਮੈਂ' ਤਿਨਕੋ 
ਸ਼ੁਭ ਵਯੋੜ੍ਰਿਪਾ ਢ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਤੇ ਦੇਖਨ ਕਰੀਅਹਿਤੁਮ ਹੋ ਬਭੇ ਬਿਘਨ ਗਨ 
ਹਰੀਅਹਿ।੧੯॥ਇਨਕੋ ਸੁਤ ਗੁਰਤਾ ਜਬਿ ਪਾਵੈ।ਸਮੋ ਪਾਇ ਸੋ ਤੁਮ ਵਿਗ 
ਆਵੇ । ਸੋ ਜਥਿ ਕਰਹਿ ਸਪਰਸ਼ਨ ਹਾਥ । ਹਰਹਿ ਸਰਬ ਸੈਕਟ ਤਿਹ 
ਸਾਬ॥੨੦॥ਦਾਸੁ ਆਇ ਮਿਲਜੋ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਅਪਰ ਲੋਕ ਦਰਸਹਿ ਸਮੁ- 
ਦਾਏ।ਕਰ ਜੋਰਹਿ ਸਭਿ ਸੀਸ ਨਿਵਾਵਹਿੰ,ਪੈਨ ਧੈਨ ਗੁਰ” ਸਬਦ ਸੁਨ 
ਵਹਿੰ॥੨੧॥ਸਭਿ ਸੈਗਤ ਸੋਂ ਪੁਨਹ ਉਚਾਰਾ। “ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਂ ਰੂਪ ਸੁਧਾਰਾ। 
ਮਮ ਸਮ ਇਸ ਕੋ ਪੂਜਨ ਕਰਨਾ । ਹੋਂ ਅਭੇਦ ਇਨ ਸੋਂ ਇਕ ਬਰਨਾ॥ 
੨੨॥ਅਪਨੀ ਅਵਧਿ ਦੀਨ“ਬੈਠਾਇ।ਸ਼ਰਧਾ ਧਰਹਿ;ਸੁ ਸਭਿ ਫਲ ਪਾਇ । 
ਮੈਂ' ਹੋਵੇਂ ਅਬਿ ਅੰਤਰ ਧਯਾਨ।ਸਨਿ ਸੈਗਤਿ ਗੁਰ ਕੇ ਬਚ ਕਾਨ॥੨੩॥/ਲੈ 
ਜੈਕਾਰ” ਉਚਾਰਨ ਕੀਨਾ। ਬੇਦਹਿੰ, ਕਰ ਜੋਰਹਿ ਮਨ ਦੀਨਾ । ਭਾਦੋ' ਕੀ 
ਸ਼ੁਭਿ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀਚਹਤਿ ਸਮਾਵਨ ਗੁਰ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ॥੨੪॥ਸੈਗਤਿ ਸਹਤ੍ 
ਸੁ ਨੌਦਨ ਹੇਰ।ਅਸ ਆਇਸ ਦੀਨਸਿ ਤਿਸ ਬੇਰਾ।“ਤਯਾਰੀ ਕਰੋ ਬਿਮਾਨ 
ਬਨਾਵਹੁ । ਸਭਿ ਕਾਰਜ਼ ਕਹਿ ਸ਼ੀਘੁ ਕਰਾਵਹ? ॥ ੨੫ ॥ ਸੁਨਤਿ ਮੋਹਰੀ 
ਕਹਿ ਬਚ ਐਸੇ/ਕ੍ਰਿਯਾ ਕਰਮ ਕੀ ਆਇਸੁ ਕੈਸੇ ਨਿਜ ਕੁਲ ਕੀ ਮਿਰ- 
ਜਾਦ ਜੁ ਅਗੈਕਰੰਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪ ਜਿਮਿ ਕਹੈਂ॥੨੬॥ਸਨਿ ਸਤਿਗੁਰ . 
"ਈਰਖਾ ਦੀ /ਉਪੱਢ੍ਰਵੀ । "ਸਭ ਦੇ ਭਲੋਂ ਵਿਚ ਹੋ। “ਰੂਪ “ਆਯੂ ਦੇਕੋ। #ਪਾ:-ਹੋਤ । ਹੇਤ । _ 



__ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸਰਜ। ( ੧੬੨੬) ਗਾਸਿ ੧। ਅੰਸੂ ੬੮. _ 

ਨੋ ਕਹੜੋ ਬਿਚਾਰ । “ਮਮ ਨਹਿ ਕਛ ਕਰਮਨ"ਅਧਿਕਾਗਜਗ। ਮਿਰਜਾਦ 
ਰਖੀ ਦੇ ਚਹੀਆਹਿ । ਪ੍ਰੇਤ ਨਾਮ ਮੁਖ ਤੇ ਨਹਿ ਕਹੀਅਹਿ॥੨੭॥ਸੁਰਸਰਿ 
ਅਸਥ ਪਿੰਡ ਕੋ ਦੀਜਹਿ । ਤੁਮ ਬਡ ਹੋ ਮਿਰਜਾਦ ਰਖੀਜਹਿ”” । ਬਹੁਰ 
ਮੋਹਰੀ ਬੂਝਨ ਕਰੇ/ਗ੍ਹੀ ਧਰਮ, ਤੁਮ ਕਹਿ ਸੋ ਧਰੇ॥੨੮॥ਬਿਨ ਮਾਯਾ 
ਸਿਧ ਹੋਇ ਨ ਸਾਰੇ। ਕਿਰਤ ਕਿ ਕਰਹਿ, ਚਲਹਿ ਬਿਵਹਾਰੇ । ਬਿਨਾਂ 
ਕਿਰਤ ਕਰ ਆਇ ਨ ਮਾਇਆ। ਜੋ ਕੁਛ ਕਕਟੋ,ਡਹਨ ਕਰਿ ਦਾਇਆ? 
॥੨੯॥ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਜੋ “ਕਰਹੁ ਸ਼ੁਭਿ ਕਾਗਧਰਮ ਕਿਰਤ ਤੇ ਸਿਧਿ ਬਿਵ- 
ਹਾਂਗ ਕੁਲ ਮਹਿ ਸੈਕਟ ਆਇ ਜਿ ਪਰੈ।ਸਿਮਰਹੁ ਮੋਹਿ ਕਾਜ ਸਭਿ ਸਰੈਂ॥ 
੩੦॥ ਹੇ ਸੁਤ ਧਰਮ ਕਿਰਤ ਜੋ ਕਰਨੀ।ਹਰਿ ਸਿਮਰਨਿ ਇਹ ਭਗਤਿ ਸੁ 
ਬਰਨੀ। ਭਗਤਿ ਕਰਹਿ ਸੁਖ ਲਹੈ ਅਭਰਮਹਰਿ ਕੀ ਭਗਤਿ ਕਹਾਵਡਿ 
ਧਰਮ ॥੩੧॥ ਬਿਨ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਕਰਹਿ ਗਨ ਕਰਮ । ਸੋ ਸਗਰੋ ਹੁਇ 
ਜਾਹਿ ਅਧਰਮ॥ ਸਭਿ ਸੈਗਤਿ ਕੋ ਤਬਿ ਉਪਦੇਸ਼ਾ । “ਕਰਿ ਹਰਿ ਭਗਤਿ 
ਬਿਨਾਸ ਕਲੋਸ਼ਾ॥੩੨॥੍ਰਿਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਸਤਿ ਓਰ ਨਿਹਾਗੇਹੁਤੀ ਭਾਵਨੀਜੋ 
ਜਿਸ ਧਾਰੇ । ਸਭਿ ਕੋ ਮਨ ਬਾਂਛਤ ਫਲ ਪਾਵਾ। ਪੁਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਿ ਸੈਗ! 
ਅਲਾਵ॥੩੩॥#ਸੁਤ ਕ੍ਰਾਤਾ ਬੈਧੂ ਸਿਖ ਦਾਸਪਾਛੇ ਕਰਹੁ ਨ ਸੋਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 
ਮੁਦਤ ਰਹਹੁ;ਹੰਰ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਵਹੁ। ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਨਹੁ ਸੁਨਾਵਹ॥ 
੩੪॥ਇਮਿ ਕਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਘਰ ਲਿਪਵਾਇਸ। ਚੈਦਨ ਆਦਿ ਸੁਗੈਧਿ 
ਛਿਰਕਾਇਸਬਰਨ ਬਰਨ ਫੂਲਨਕੀ ਮਾਲਗਕੁਸ਼ਆਸਨ ਪਰਪੌਢੋਦਕਾਲਾ 
॥ ੩੫॥ ਸਭਿ ਕੇ ਦੇਖਤਿ ਭੀਰ ਘਨੇਰੀ। ਬਿਸਦ ਬਸਤ੍ਰ ਲੇ ਮੁਖ ਪਰ 
ਢੈਰੀਕਰਤਿ ਭਏ ਪਰਲੋਕ ਪਯਾਨਮਨਭ ਮਹਿੰਕੌਤਕਹੋਤਿਮਹਾਂਨ॥੩੬॥ 
ਸੂਰਜ ਤੇਜ ਮੰਦ ਪਰਿ ਗਇਊ । ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਪਰ ਬਿਧਿ ਭਇਉ। 
ਦੋਵਤਾਨ ਕੇ ਘਨੇ ਬਿਬਾਨ॥ਆਵਤਿ ਭਏ ਛਾਇ ਅਸਮਾਨਾਂ ॥੩੭॥ ਚਲੀ 
“ਕਰਮਾਂ ਦਾ । ਗ੍ਰਿਹਸਤ ਧਰਮ (ਜੈਸੇ) ਆਪ ਕਹੇ (ਅਸੀਂ) ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ । “ਕਿਰਤ ਕੀ 
ਕਰੀਏ $ “ਵੇਰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਉੱਜਲਾ ਬਸਤੁ ਲੈ ਲਿਆ । 

੧.-ਜਗ ਮਿਰਜਾਦ....ਤੋਂ.. -ਰੱਖੀਜਹਿ=ਭੱਕ ਇਹ ਚਾਰ ਤੁਕਾਂ ਆਏਪਕ ਜਾਪਦੀਆਂ 
ਹਨ । ਦੇਖੋ ਇਸੇ ਗਾਸ ਦਾ ਅੰਸੂ ੨੮ ਅੰਕ ੧੨ ਤੇ੧੩ ਤੇ ਇਸੇ ਅੰਸੂ ਦੇ ਅੰਕ ੩੨ ਵਿਚ 
ਗ੍ਰਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਵੀ ਜੀ ਆਪ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ 
ਕਰਮ ਅਧਰਮ ਹੈ ਜਾਣਗੇ, ਵੇਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨੇ ਅਧਰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਗ 
ਕਦ ਗੁਦੂ ਜੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੬੨੭) ਰਾਸਿ ੧। ਅੰਸੂ ੬੮, 

ਸੂਰੀਧਿਤਿ ਮੁੰਦ ਸਮੀਰਾ । ਗਰਜਤਿ ਘਨ ਧੁਨਿ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਰੈਭੀਰਾ। ਬਿਧਿ, 
ਸ਼ਿਵ;ਸੁਰਪਤਿ,ਰਵਿ,ਸਸਿ;ਆਏ।ਗੈਧ੍ਰਬ' ਸਿੱਧ ਰਿਖੀ ਸਮੁਦਾਏ॥੨੮॥ਕਰੈਂ 
ਕੁਲਾਹਲ' ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰਾ । #ਜੈਜੈ? ਧੁਨਿ ਸੁਰ ਉਚ ਉਚਾਰਾਂ । ਮੰਗਲ 
ਕਰਤਿ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰਨ । ਗਾਇ ਅਪਸਰਾ ਭੁਜਾ ਉਸਾਰਨ” ॥੩੯॥ ਗਣ 
ਮਠੀਅਨ ਕੇ ਖਚਤਿ ਬਿਸਾਲ।ਆਇ ਬਿਮਾਨ ਸੁ ਕਰਤਿ ਉਜਾਲਾ।ਤਿਸ 
ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਤਬਿ ਆਰੋਹੇ।ਕੋਟ ਕਾਮ ਛਬਿ ਪਿਖਿ ਸਭਿ ਮੋਹੇ॥੪੦॥ਜੈਜੈ 
ਧੁਨਿ ਠਾਨਤਿ ਸਭਿ ਬੈਦੈਂ।ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਤਿ ਰਿਦੇ ਅਨੰਦੈਂ। ਸੁਰ ਬਿਮਾਨ 
ਚਹੁੰ ਦਿਸ਼ ਹਇ ਚਾਲੇ । ਗੁਰੂ ਬਿਰਾਜਹਿੰ ਬੀਚ ਬਿਸਾਲੇ ॥੪੧॥ ਅਨਿਕ 
ਭਾਂਤਿ ਕੇ ਮੰਗਲ ਗਾਵਤਿ । ਇਮਿ ਸਭਿ ਚਲੋ ਜਾਤਿ ਸੁਖ ਪਾਵਤਿ।ਗਮਨ 
ਸ਼ਕਤਿ ਜਿਸ ਜਿਸ ਕੀ ਜਹਕਰਿ ਕਰਿ ਨਮੋ ਸਥਿਰਭੋ ਤਹਾਂ॥੪੨॥ਪਰਮ 
ਧਾਮ ਬੈਕੁੰਠ ਮੜਾਰਾ।ਪਹੁੰਚਤਿ ਭੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦਾਰਾਂ । ਪਰਮ ਜੋਤਿ ਮਹਿ 
ਜੋਤਿ ਸਮਾਨੀਜਥਾ ! ਮਿਲਹਿ ਪਾਨੀ ਸੋਗ ਪਾਨੀ॥੪੩॥ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਮਿਲੇ 
ਨਰ ਨਾਰੀ । “ਪੈਨ ਪੈ ਧਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਚਾਰੀ । ਨਿਰਮਲ ਨੀਰ ਬਿਪਾਸਾ 
ਲੀਨ$ਗੁਰ ਤਨ ਕੋ ਮੱਜਨ ਸੁਭਿ ̀ ਕੀਨ॥੪੪॥ ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤਬਿ 
ਲਾਗੇਪੁੱਤ੍ ਮੋਹਗੇ ਉਰ ਅਨੁਰਾਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੁੱਢਾ ਮਿਲਿਕੈ।ਸੇਵਕ 
ਬੱਲੂ ਇਨ ਸੋ ਸੋਂ ਰਲਿਕੌ॥੪੫॥ਤਨ ਸ਼ਨਾਨ ਗੁਰ ਕੋ ਕਰਿਵਾਇਸ਼ੁਭ ਬਿਬਾਨ 
ਪਰ ਤਬਿ ਪੌਢਾਇ । ਚਾਰੋਂ“ ਨੇ ਨਿਜ ਕੌਧ ਉਚਾਏ । ਅਪਰ ਲੋਕ ਲਾਗੇ 
ਸਮੁਦਾਏ॥੪੬॥ ਬਹੁ ਸੈਖਨ ਕੀ ਧੁਨੀ ਉਠਾਈ । ਲਾਜਾ” ਪੁਸ਼ਪਨ?” ਬਹੁ 
ਬਰਖਾਈਪੌਤ੍ਰ ਸਰਬ ਗੁਰੂ ਕੇ ਆਏ।ਕਰ ਮਹਿ ਲੀਨੇ ਚਵਰ ਢੁਰਾਏ॥੪੭॥ 
ਸ਼ਬਦ ਰਬਾਬੀ ਗਾਵਨਿ ; ਕਰਿਹੀਂ।ਬੇਦ ਧੁਨੀ ਬਰ ਬਿੱਪ ਉਚਰਿਹੀਂ।ਕੰਚਨ 
ਆਦਿ ਦਰਬ ਬਰਖਾਵੈਂ। ਸਹਤ ਸੁਰੀਧਿ ਫੂਲ ਬਹੁ ਲਯਾਵੈਂ ॥੪੮॥ ਉਪਰ 
ਛਾਰਤਿ ਜਾਤਿ ਬਿਮਾਨ।ਪਹੁੰਚੇ ਤੀਰ ਬਿਪਾਂਸਾ ਥਾਨ। ਸੁੰਦਰ ਪਾਵਨ ਬਲ 
ਕੋ ਹੇਰਾ । ਜਵਤਿਲ ਦੈਦਨ ਆਨਿ ਘਨੋਰ॥੪੯॥ਸੈਗ ਹਜ਼ਾਰਹੁੰ ਨਰ ਕੀ 
ਭੀਗ ਕਰੇ ਉਤਾਰਨ ਸਲਿਤਾ ਤੀਰ । ਰਦਿ ਚੇਦਨ ਕੀ ਚਿਖਾਂ ਬਿਸਾਲਾ। 
ਗੁਰ ਤਨ ਤਿਸ ਪਰ ਧਰਿ ਤਤਕਾਲਾ ॥੫੦॥ ਬਹੁ ਸੁਗੰਧਿ ਅਰ ਪ੍ਰਿਤ ਕੌ 

੧ਦੇਵਤਿਆੰ ਦੇ ਰਾਗੀ । “ਮੰਗਲ/ਚਾਰ । ਪਰੀਆਂ ਬਾਹ ਉਚੀਆਂ ਕਰਕੇ । “ਲੈਕੇ । “ਉਪਰ 
ਘਹੇ ਚਾਰ-ਸ੍ਰੀ ਗੁਦੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ, ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਬੱਲ੍ਹ 
ਜੀ । $ਢਾਵਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੁੱਲੀਆਂ । “ਫ੍ਰੱਲ । "'ਜੇੱ'। 



ਰਾ” 

ਪਾਇਵਸਤਿਗੁਰ ਅਮਰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਾਇਵ । ਅਗਨਿ ਮੋਹਰੀ ਕਰ ਮਹਿ 
ਧਾਰੀ।ਸਿਰ ਦਿਸ਼ ਤੇ ਪੁਨ ਸਭਿ ਦਿਸ਼ ਬਾਰੀ॥੫੧॥ਕਰੀ ਕਪਾਲਕ੍ਰਿਯਾ ਜਿਸ 
ਕਾਲ। ਉਠੇ ਮੋਹਰੀ ਕੇ ਸਭਿ ਨਾਲ । ਨੀਰ ਬਿਪਾਸਾ ਕੀਨ ਸ਼ਨਾਨ । ਪਿਤ 
ਕੋ ਕਰਯੋ ਤਿਲਾਂਜੁਲਿ ਦਾਨ ॥੫੨॥ਤਹਿੰ ਤੇ ਮੰਦ ਮੰਦ ਚਲਿ ਆਏ।ਬੈਠਿ 
ਬਾਪਿਕਾ ਪਰ ਸਮੁਦਾਏ । ਗੁਨ ਗਨ ਸਿਮਰਹਿ ਸਭਿ ਗੁਰ ਕੇਰੇ । “ਅਸ 
ਪ੍ਰਤਾਪ ਹਮ ਕਿਸਹੁੰ ਨ ਹੇਰੇ॥੫੩॥ਧਰਮ ਰਾਇਕੀ ਕਾਠ ਚੁਕਾਈ।ਗੋਇੰਦ- 
ਵਾਲ਼ ਨ ਕਿਸ ਮ੍ਰਿਝੁ ਪਾਈ।ਇਸ ਤੇ ਪਰੈ ਅਪਰ ਬਡਿਆਈ । ਕਰ ਉ੫- 
ਕਾਰ ਕਹਹੁ ਕਯਾ ਪਾਈ" ॥ ੫੪ ॥ ਰਾਮਚੋਦ ਕੇ ਰਾਂਜ ਮੜਾਰਾਂ । ਹਮ ਨੋ 
ਸੁਨਯੋ ਭਯੋ ਤਿਸ ਬਾਰਾ ।ਬ੍ਰਿੱਧਨ ਆਗੇ ਮਰਜੋ ਨ ਬਾਲਕ । ਕੋ ਮ੍ਰਿਤ ਭਾ 
ਜਿਵਾਇ ਤੜਕਾਲਿਕ ॥੫੫॥ ਇਨ ਕੇ ਨਗਰ ਬ੍ਰਿੱਧ, ਸਿਸ,ਤਰੁਨ।ਭਯੋ 
ਨਹੀਂ ਕਿਸਹੂੰ ਕੋ ਮਰਨਿ।ਜੋ ਮਰਿ ਗਯੋ ਸੁ ਦਯੋ ਜਿਵਾਇ॥ਇੱਤਮਾਦਿਕ 
ਗੁਨ ਗਰ ਸਮੁਦਾਇ'॥੫੬॥ਸਿਮਰਹਿੰ',ਸ਼ੋਕ ਨ ਕਗੰਹ ਸੁ ਕੋਈ। ਗੁਰਕੋਂ 
ਬਾਕ ਚਿਤਾਰਤਿ ਸੋਈ । ਹਮਹਿੰ ਬਸਾਯੋ ਸਭਿ ਸੁਖ ਦੀਨੇ । ਸੋ ਨ ਹੋਹਿ” 
ਚਿਤ ਚਿੰਤ' ਭੀਨੇ੯ ॥੫੭॥ ਦੋਹਰਾ ॥ ਚੋਦ ਅਗਨਿ ਰਸ ਮਹੀ ਗਿਨ ਭਾਦੋਂ 
ਨ ਮਾਸਿਪਕੁਜ ਦਿਨ“ਮਹਿਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਮਿਲਾਸ॥੫੮॥ 
ਪੰਚ ਮਾਸ ਬਾਈ ਬਰਖ ਦਿਵਸੁ ਇਕਾਦਸ਼ੁ ਔਰ” । ਪਤਿਸ਼ਾਹੀ ਜਗ ਮਹਿ 
ਕਰੀ ਭੱਲਕਨ ਕੁਲ ਸਿਰਮੌਰੁ ॥੫੯॥ 

[ਰਾਸ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਮੰਗਲ] ਕਵਿਯੇ ਵਾਚ:- 
ਕਬਿੱਤ॥ ਖੋਲੇ ਹੈਂ ਖਜਾਨੇ ਕਰਾਮਾਤ ਕੇ ਮਹਾਂਨੇ,ਨਿਤਿ ਦੇਤਿ ਸਿਖ ਦਾਨੇ, 
ਬਰੁਸਾਨੋ ਅਨਗਨ ਹੈਂ । ਕਾਟਤੇ ਕਲੋਸ਼ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ, ਮਹੇਸ਼ ਸਮ, 
ਪਾਇਕੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਏ ਸੇਵੇ ਤਨ ਮਨ ਹੈ। ਗੁਨ ਕੌ ਨ ਅੰਤ,ਭਗਵੈਤ ਬੇਖ਼ 
ਸੈਤ ਧਰਿ,ਆਦਿ ਨ, ਅਨੰਤ ਜਾਂਹਿ ਭਜੈਂ ਮੁਨਿ ਜਨ ਹੈ।ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਮਰ 
ਪਤਿ ਅਮਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਅਮਰ ਕਰਤਿ ਦਾਸ ਸਦਾ ਪੈਨ ਖੈਨ ਹੈਂ॥੬੦॥ 

"ਉਪਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵਤਿਆਏ। (ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ) ਪਈ ਹੈ ਇਸਤੋਂ ਪਰੇ ਕਹੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, 
ਭਾਵ ਕੋਈ ਨਹੀ' । “ਬੂਢੇ, ਬ/ਲਕ ਤੇ ਜਵਾਨ । ਗੁਨ ਯਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਾਰੇ । “ਸੋ ਸੂਖ 
ਹੁਣ ਨਹੀ” ਹੋਣਗੇ (ਇਸ) ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਚਿਤ ਭਿੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ । “ਚੰਦ੍ਰਮ=੧, ਅਗਨਿ=ਤ, 
ਰਸ=੬, ਮਹੀ=੧(=੧੬੩੧) ਭਾਦਊਂ ਵੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ । #ਮੰਗਲਵਾਰ । “ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਬਾਈ 
ਬ੍ਰੰਹੇ ਤੇ ਗਿਅਜਂ ਦਿਨ । 



ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੬੨੬) ਫਾਸਿ ੧। ਅੰਸੂ ੬੮, 
ਦੇ 

ਦਾਨੇ=ਦਾਤ। ਬਰੁਸਾਨੇ=ਵਰੋਸਾਂਏ ਗਏ । | 
ਮਹੇਸ਼=ਪਰਗਮੇਸ਼ੁਰ [ਮਹ=ਫਡਾ, ਪਰਮ । ਈਸ਼=ਈਸ਼੍ਰ ।] ਉ 
ਅਨੰਤ=ਜਿਸਦਾ ਅੰਤ ਨਾਂ ਹੋਵੇਂ । _ਅਮਰਪਤਿ=ਦੇਫਤਿਆੰ ਦੇ ਸੂਮੀ। 
ਅਮਰ=ਮੁਕਤ, ਦੇਵ ਰੂਪ । 

ਅਰਬ-(ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ) ਕਰਾਮਾਤ ਦੇ ਮਹਾਂਨ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖੋਲੋ ਹਨ ਤੇ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 
_.ਵਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ (ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ) ਅਣਗਿਣਤ ਹੀ (ਸਿਖ) ਵਰੋਸਏ ਗਏ ਹਨ, 
(ਜੋ ਖ਼ੁਦ) ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਂਡੂ (ਲੋਕਾਂ ਦੇ) ਕਲੇਸ਼ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਕੇ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, (ਜਿਨ੍ਹਾਂ 
ਦਾਸਾਂ ਨੇ) ਤਨ ਮਨ ਨਾਲ਼ ਸੇਵਿਆ (ਉਹੀ) ਵਡੇ ਪਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ” । ਜਿਨ੍ਹਾਂ 
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ) ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ (ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ) ਮੌਤ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਕੇ (ਆਪ) 
ਭਗਵੌਤ (ਇਸ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਆਦੇ ਸਨ, ਜਿਸਦਾ ਕਿ) ਨਾ ਅਦਿ ਹੈ ਨਾ ਅੰਤ ਹੈ 
(ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ) ਮੁਨੀ ਜਨ ਸਿਮਰ੍ਦੇ ਹਨ । ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਸਾਮੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰ 
(ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ) ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ (ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ) 
ਦਾਸ ਸਦ! ਲਈ ਅਮਰ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ (ਓਹ) ਧੰਨ ਹਨ ! ਧੈਠ ਹਨ || ਰ੍ 

ਦੋਹਰਾ ॥ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਅਮਰ ਕੀ ਕਥੀ ਕਥਾ ਚਿਤ ਲਾਇ।ਕਈ ਰਾਸ 
ਇਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿਘਨ ਸਮੁਦਾਇ ॥ ੬੧ ॥ ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ 

ਥੇ ਪ੍ਰਿਥਮ ਰਾਸੇ ਕਵਿ ਮੈਤੋਖ ਸਿੰਘ ਬਿਰਚਤਾਆਂ ਭਾਖਾਯਾਂ 'ਸ਼ਰੀ ਅਮਰਵਾਸ ਬੈਕੁੰਠ 
ਗਮਨਾਂ ਪ੍ਰ਼ਿਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਆਸ਼ਟ ਸ਼ਸ਼ਟੀ ਅੰਸੂ ॥ ੬੮ ॥ ਪ੍ਰਥਮ ਰਾਸ ਸਮਾਪਤ ॥ 
ਸੁਭ ਮਸਤੁ ॥ 

ਟਰ? 

ਪਹਿਲੀ ਰਾਸਿ ਸਮਾਪਤਿ ਹੋਈ । 

##£ ੨੮ 

ਏਇਥੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਬਾਈ ਮੰਜੀਆਂ ਆਦਿਕਾਂ ਵਲ ਜਾਪਦਾਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਓਹ ਤਲ 
ਖਨ ਲਾਲ ਸੋਵਾ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਲਖਾਯਕ ਪੂਜ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ । 



ਬ......ਰਾਸ ਸੂਰੀ 'ਚੁੱਲੀ .....£ 

੧ ਹੀ 

ਅਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰ ਥੇ ਦੁਤਿਯ ਰਾਸ ਲਿੱਖਜਤੇ ॥ 

ਅਰਬ-ਇਕ ਅਕਾਲ ਪਰਖ ਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ 

ਸ਼ੂਰਜ ਰਬ ਦੀ ਦੁਸਰੀ ਰਾਸ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ । ਰਿ 

ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤੇ] । 

ਅਰਬ-ਜਰਤ ਦੇ ਜਤ ਵਾਹਿਗੁਹੂ ਜੀ ਦੀ ਜੇ ਹੈ (ਜੇ ਸਰਬ ਵਿਘਨਵਿਨਾਸ਼ਕ ਹੈ3) । 

ਅੰਸੂ ੧ । [ਮੰਗਲ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਿਆਈ] 

੧. ਇਸ਼੍ ਦੇਵ-ਸਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ-ਮੰਗਲ । 
ਸ਼ਰਯ॥ ਬੇਦੀ ਬਿਕੂਖਨ ਬੇਦਿਕੇ ਜਾਂਹਿ ਕੋ ਬੇਦ ਕਹੈ ਨਹਿੰ ਤੀਨ ਪ੍ਰਛੇਦੀ। 

ਛੇਦੀ ਕੁਚਾਲ ਕ੍ਚੀਲਨਿ ਕੀ ਕਲਿ ਨਾਮ ਜਪਾਇ ਕੁਰੀਤਿਨ ਖੇਦੀ। 
ਖੇਦੀ ਨਾ ਹੋਤ ਅਖੇਦ ਉਦੋਤਕ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਜੁ ਰੁਪ ਅਭੇਦੀ । 
ਕੇਦੀਬਨਾਵਤਿ ਕੋਵਲਕੇ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਾਇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਨਿਬੇਦੀ॥੧॥ 

#ਸ੍ਰੀ=ਜਗਤ ਦਾ ਪੂਜਨ; ਜਿਸਦੀ ਜਗਤ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । 
ਸ਼੍ਰ ਪਦ ਦੇ ਹੇਰ ਅਰਬ:-ਪ੍ਰਤਾ੫; ਦੇਲਤ, ਸੁੰਦਰਤਾ, ਚਮਕ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼; ਖੂਬੀ; ਸ਼ੁਭ 

ਗੁਣ, ਧਰਮ ਅਰਥ ਕਾਮ ਤ੍ਰੈਏ ਪਦ/ਰਬ, ਮਹਾਨਤਾ; ਪ੍ਰਤੁਤਾ, ਆਤਮ ਸ਼ਕਤੀ; ਸਮਝ, 

ਸ਼ੋਭਾ, ਜਲਾਲ, ਇਕ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਪਦ, ਸ਼ੋਭਾ ਯੁਕਤ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ, ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ । [ਸੈਸ:, 
ਧਾਤੂ ਹੈ ਸ੍ਰਿ=ਸੇਵ' ਕਰਨੀ । ਇਸਤੋਂ ਸ੍ਰੰ=ਜਿਸਨੂੰ ਜਗਤ ਪੂਜਦਾ ਹੈ, ਜਗਤ ਦਾ ਪੂਜਕ] । 

ਸ਼੍ਰੀ: ਗੁ: ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਆਦਿ ਦੋਹੇ ਵਿਚ “੧ ਓ ਸਤਿਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ',/” ̀) 
ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕੀ ਫਤੇ ਇਕੱਠੇ ਮੰਗਲ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਏਥੇ ਪਹਿਲਨੰ “੧ ਓ ਸਤਿਗੁਰ 
ਪ੍ਰਸਾਦਿ” ਕਿਤ ਮੰਗਲ ਲਿਖਕੇ “ਅਥ ਤੇ ਲਿੱਖਯੰਤੇ! ਦੂਸਰੀ _ਗਸ ਦਾ ਅਰੈਂਡ 

ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਫੇਰ “ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ3” ਦਾ ਗੁਰੂ ਕ੍ਰਿਤ ਮੰਗਲ ਕੀਤਾ । 
€੨ ਓ ? ਦੂਹੰ ਢਿਚ ਸਾਂਬ। ਰਿਹ: । 

ਫਜਿਸਟੀ ਸਦਾ ਜੈ ਹੈ ਉਹ ਸੁਤੇ ਵਿਘਨ ਫਿਨਾਸ਼ਕ ਹੈ । 



ਸ਼੍ਰ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੬੩੧) ਰਾਸਿ ੨। ਅੰਸੂ ੧. 
[ ਬੇਦੀ=ਵੇਦੀਆੰ ਦੀ ਕੁਲ । [ਸੋਸ:, ਵੇਦੀ=ਜੋ ਵੇਦ ਦਾ ਪੰਡਿਤ ਹੋਵੇ]। 

| 
ਬਿਭੁਖਨ=ਗਹਿਣਾ । ਕਿਸੇ ਕੁਲ ਦ। ਗਹਿਣਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ, ਉਸ 

ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਐਨਾ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸਦੇ ਉਸ ਵਿਚ ਹੋਣ ਨਾਲ਼ | 
ਕੁਲ ਸ਼ੋਭਾ ਯੋਗ ਹੇ ਗਈ ਹੋਵੇ । [ਸੈਸ:, ਵਿਭੂਖਣ] । 

ਬੇਦਿਕੇ=ਜਾਣਕੇ । ਭਾਵ, ਇਹ ਗਲ ਪਹਿਲੇ ਸਮਬ ਲਓ, ਵੇਰ ਅਗਲੀ 
1 ਸਮੇ । [ਸੈਸ, ਵਿਦੁ=ਜਾਣਨਾ]। | 
ਬੇਦ=ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚਾਰ ਪੁਸਤਕ ਜੈ ਆਸਮਾਨੀ ਸਮਬੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । | 
ਪ੍ਰਫੇਦੀ=ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ। __ ਨਹਿ ਤੀਨ ਪ੍ਰਛੇਦੀਅਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ | 

[ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਵਸਤੂ ਵੈਡਦਾ ਨਹੀਂ । ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 
| ਆਪਾ=ਨਿਜ ਸਰੂਪ-ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼, ਕਾਲ, ਨਮਿੱਤ, ਯਾ ਦੇਸ਼ 

ਕਾਲ ਵਸਤੂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਮੁਥਾਜ ਹੈ। 
| (%) ਜਿਸ ਨੂੰ ਭੂਤ ਭਵਿੱਖਤ ਵਰਤਮਾਨ ਤ੍ਰੈਆਂ ਕਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤ੍ਰਤਾ 
| ਹੈ, ਅਰਬਾਤ ਸਦਾ ਜਾਗਤੀ ਜੋਤ, ਇਕ ਰਸ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ। | 
[ [ਸੈਸ:, ਪ੍ਰਛੇਦਨੰ=ਕੱਟਣਾ ।]। ” 
ਛੇਦੀ=ਕੱਟਣਾ [ਸੈਸ:, ਫੇਦਨੌ-ਕੱਟਣਾ|। ਕੁਚੀਲਨਿ=ਮੇਲਾ। ਆਚਰਨ 
| ਦਾ ਮੇਲਾ । ਜਿਸਦਾ ਅਹਾਰ, ਵਿਹਾਰ, ਲਿਬਾਸ, ਆਚਰਨ ਮੈਲੇ ਹੋਣ 

ਕਲਿ 
[ਸੈਸ:, ਕੁਚੈਲ=ਮੈਲੇ ਲਿਬਾਸ ਵਾਲਾ] । 

ਕਲਿਜੁਗ । ਕੁਰੀਤਿ = ਖੋਟੀਆਂ ਚਾਲਾਂ । ਭੈੜੀਆਂ, ਰਸਮਾਂ । 
ਖੇਦੀ = ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ; ਹਫਾਈਆਂ, _ਤਰ/ਕੇ ਨਸਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, [ਸੈਸ:, 

ਖਿਦ੍=ਨਠਾ ਦੇਣਾ] । ਖੇਦੀ = ਦੁਖੀ, ਅਪ੍ਰਸੈਨ 1 ਖਿਦ੍ = ਦੁਖੀ 
ਹੋਣਾ] ਅਖੇਦ = ਨਾ ਦੁਖੀ, ਪੂਸੈਨਤਾ, ਸੁਖ, [ਸੈਸ:, ਖਿਦ =ਦੁਖੀ 
ਹੇ [। ਉਦੋਤਕ=ਉਂਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ [ਸੈਸ:, ਉਦਯਤ੍ਰ=ਚੜ੍ਹਨਾ]। ਹੋਣਾ 

| ਅੰਖੇਦ ਉਦੇਤਕ=ਸੁਖਦਾਤਾ । 
| ਅੰਭੇਦੀ=ਜੋ ਟੁੱਟ ਨਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਖੰਡ ਖੰਡ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਏਕੱੜ੍ਹਤਾ ਵਾਲਗ ਸਰੂਪ 
| [ਸੈਸ:, ਅਭੇਦਜ]। _ ਭੇਦੀ=ਲੂਕੀ ਹੋਈ ਗਲ ਦੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, 
ਹ ਗਤਾਨਵਾਨ । ਕੈਵਲ=ਮੁਕਤੀ, ਸਦਾ ਦੀ ਮੁਕਤੀ[ਸੈਸ:, ਕੋਵਲਯ= | 

| 
( 

| ਲਲਲਕਲ=ਣ=ਕ= ਅਗਲੀ ਅਗਲੀ ਲਨ ਅਨਕ ਅਲ ਘਾ, 

ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਮੁਕਤੀ] ਇਹ ਪਦ ਯੋਗ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ | 
ਅਪਣੇ ਆਦਰਸ਼ ਦ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਥੋ 
ਮੁਰਾਦ ਮੁਕਤੀ ਮਾੜੁ ਤੇ ਹੈ। _ਪੁਣਾਮ=ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ=-ਨਮਸਕਾਰ। 

ਲਿਬੇਦੀ=ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ, ਭੇਟ ਕਰਨ ।[ਸਸ:, ਨਿਵੇਦਨੰ]। 

“ਜੀਵ ਸਭ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਨਮਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਅਰ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਤੇ ਵੈਡੀ-ਭੂੜ, 
ਭਵਿੱਖ, ਵਰਤਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੬੩੨) ਰਸਸ ੨। ਅੰਹੂ ੧, 

ਅਰਬ-ਵੇਦੀਆਂ (ਦੇ ਕੁਲ) ਭੂਸ਼ਣ ਜਾਣਕੇ (ਇਹ ਬੀ ਸਮਬ ਲਓ ਕਿ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ (ਬਾਬਤ) 
ਵੇਦ ਕਟਿੰਦਾ ਹੈ (ਕਿ ਉਹ) ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਵਸਤੂ ਨਾਲ ਪੂਛੇਦ ਨਹੀਂ' ਹੁੰਦੇ । 
(ਗੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਗਤ ਵਿਚ ਆਂਗੇ) ਕੁਚੀਲਾਂ ਦੀਆਂ (ਵੈਲਾਈਆੰ) ਏਟੀਆਂ ਚਾਲੀ 
ਨੂੰ ਤੌੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਨ ਕੇ ਕਲਯੁਗ ਵਿਚ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦ) 
ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ । 
(ਅਤੇ ਜੋ ਅਪ) ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ' ਹੁੰਦੇ, (ਸਗੋ' ਐਸੇ ਅਗਾਧ ਸੁਖ ਸਰੂਪ ਥਾਲੇ ਹਲ 

ਕਿ ਜੱਗਗਾਸੂਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ) ਅਭੇਦ ਰੂਪ ਦ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਕੇ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ) ਸੂਖ 
ਦੇ ਉਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ 

(ਅੰਤੇ ਜੋ ਜੱਗਗਸੂਆਂ ਨੂੰ) ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਭੇਤ ਜਾਣ ਲੈਣ ਵਾਲ ਬਣਾਉਂ ਦੇ ਹਨ ਐਸੈ 
ਸ਼ਰੀ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਢ ਜੀ ਦੇ ਚਰਣਾਂ ਪਰ ਮੇਰੀ ਪੂਣਾਮ ਨਿਵੇਦਿਤ ਹੋਵੇਂ । 

ਹੋਰ ਅਰਬ-੨ ਤੁਕ-ਵੇਦ ਜਿਸਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਪੁਛੇਦਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਆਖਦਾ ਹੈ ਓਸ (ਅਕਾਲ 
ਜਯੋਤਿ ਨੂੰ ਹੀ) ਵੇਦੀਆਂ ਦੇ ਕੁਲ ਭੂਸ਼ਨ ਜਾਣੋਂ । ਅਰਥਾਤ ਵੇਦ ਪ੍ਰਤਿਪਾਦਤਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 
ਹੈ ਵੇਦੀ ਵੈਸ਼ ਸ਼ਿਰੋਮਣਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹਨ । 

੨ ਤੁਕ-“ਕਰੀਤ ਨਿਖੇਦੀ! ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਅਰਥ ਬਣੂ “ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇਧਿਆਂ 
ਅਰਬਾਤ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ । ਰ੍ 

੩ ਤੁਕ-(ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ) ਅਭੇਦ ਰੂਪ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਦਾ ਅਖੇਦ ਉਦੋਤਕ (ਛਸੁਖ ਨੂੰ 
ਉਏ ਕਰਨ ਵਾਲ) ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, (ਜਿਸਨੂੰ ਧਾਰਣ ਬਾਲੇ ਜੀਵ ਹਣ) ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ । 

੪ ਤੁਕ-ਐਉ' ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਨ:-“ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਪਾਇ ਪ੍ਰਣਾਮਨਿ ਬੇਦ । 
ਅਰਬਾਤ=ਬੇਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ (ਜੀ ਦੇ) ਪਾਇ (ਚਰਨਾਂ ਤੇ) ਪੂਣਾਮਨਿ (ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ) । 

੨, ਇੱਸ੍ਹ ਦੇਵ=੍ਰੰ ਹਰ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ-ਮੰਗਲਨ । 
__ਕਬਿੱਤ=ਅੰਜਨ ਤੇ ਹੀਨ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਰੈਜਨ ਪ੍ਰਬੀਨ ਪ੍ਰਭੁ ਭੈਜਨ ਪਖੰਡ _ਪਾਂਪ 
ਰੈਜਨ ਅਨੰਦ ਕਗਿਦੀਨੋ ਗੜਾਨ ਅੰਜਨ ਸੁ ਮੰਜਨ ਕੋ ਮੋਹ ਮਲ ਰੈਜਨ 
ਕੋ ਜਨ ਜਗ ਭਗਤ ਬਿਲੋਦ ਕਰਿ । ਵੇਰੂ ਨੰਦ ਅੰਗਦ ਸੁਛੇਵ ਸ਼੍ਰੀ 
ਗੁਬਿੰਦ ਹੈ' ਮਨਿੰਦ ਚੋਦ ਬਿੰਦ ਜਸ ਦਾਸਨ ਮੁਕੇਦ ਕਰਿ। ਪਦ ਅਰਬਿੰਦ 
ਮਕਰੈਦ ਕੋ ਮਨਿੰਢ ਮਨ ਬਿਘਨ ਨਿਕੌਦ ਕਰੋਂ ਬੈਦਨਾ ਦਬੋਦ ਕਰ।੨॥ 

ਅੰਜਨ=ਐੱਖਾਂ ਵਿਚ ਪਾਉਂਣ ਵਾਲਾ ਕੱਜਨਲੇ ਸੁਰਮਾਂ, ਭਾਵ ਵਿਚ ਮਾਯਾ, । 
ਅਵਿੱਦਯਾ। _ ਅੰਜਨ ਤੇ ਹੀਨ=ਮਾਯਾ ਤੋ ਅਤੀਤ । ਅਮਾਯ ! 

ਨਿਰੈਜਨ=ਮੋਹ ਤੋਂ” ਰਹਤ । [ਸੈਸ:, ਨਿ=ਨਹੀਂ। ਰਦਨੁ=ਮੋਹ, ਜਿਸ ਵਿਚ 
ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈ]। (ਅ) ਅਵਿੱਦਜਾ ਰਹਿਤ । _[ਨਿਰ=ਨਹੀਂ । | 

। ਅੰਜਨ=ਅਵਿੱਦਯਾ]। (ਏ) ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ [ਨਿ=ਵਿਸ਼ੇਸ਼ | 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੬੩੩) ਰਾਸਿ ੨। ਔੰਸੂ ੧, 

| ਕਰਕੇ । ਰੌਜਨ=ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ]। | 
ਅੰਜਨ=ਸੁਰਮਾਂ, ਕੱਜਲ । ਮੰਜਨ ਕੋਛਮਾਂਜਨ ਲਈ, 

ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ, ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ । [ਸੈਸ:; ਮਾਰਜਨ=ਸਾਫ 
| ਕਰਨਾ । 'ਘਾੂ” ਮ੍ਰਿਜ ਹੈ| । 
ਬਿਲੈਂਦਅਉ“ਚਿਆਂ ਕਰਕੇ । ਭਾਵ ਹੋਰਨਾਂ ਤ੍ਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਿੱਤੀ ।[ਵ੮, ਬੁਲੰਦ] । 
ਫੇਰੂਨੰਦ=ਵੇਰੁ ਦੇ ਸਪੁੱਤ੍ । ਬਾਬਾ ਵੇਰੁ ਜੀ ਸਰੀ ਗੁਰੁ ਜੀ_ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ 

ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ । ਸੁਛੈਦ=ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਅੰਕਸ 
ਨਾ ਹੋਵੇ । ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਹੋਵੇ । [ਸਿਸ੭ ਸੂਛਲ੍ਹ 

ਆਪਣੇ ਰਿ ਜਾਣਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । [ਜਨ 
ਧੂ । ਵਿਦ੍=ਜਾਣਨਾ 

| ਮਲੀ ਕਤ ਦਾਤਾ ! ਮਕਰੈਦ=ਉਹ ਰਸ ਯਾ ਮਿਠਾਸ ਜੋ ਫੁੱਲਾਂ 
ਦੀਆਂ ਮਦੀਨ ਤੁਰੀਆਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਭਾਵ, ਉਹ ਆਤਮ ਰਸ 

| ਜਿਸ ਪਰ ਜੱਗਗਸੂ ਲੁਤਿਤ ਹੈਦੇ ਹਨ । 
ਮਲਿੰਦ=ਭੌਰਾ । _ਕਰ=ਹੱਬ । 
੧੨ 5 ਗਿ ਸ੍ਰੀ (ਸੋਭਾ ਯੁਕਤ) 
ਭੇਜ ੦6) (ਸਤ ਜੋ) ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਤੈਨਣ ਤੇ ਪਾ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਿਚ 
ਆਨੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਠੇ) ਮੋਹ ਦੀ ਸੇਲ ਦੂਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗਜਨ ਦਾ ਸੁਰਮਾਂ ਜਰ (ਅਤੇ) ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ 

ਰਬ ਸੂ ਬਦ ਜੀ ਧੈਲ ਹਾਂ; ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ (ਸ੍ਰੀ) ਅੰਗਦ ਜੀ ਪੂਰਨ 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਸ ਕਿ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਹਨ; ਚੈਦਰਮਾਂ ਵਾਂਛੂ ਵਿਦ ਹੈ । 

___ , (ਆਪਣੇ) ਮਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਘਨ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੇ 
ਮਕਰੈਂਦ (ਰਸ) ਦਾ ਡੋਰ ਬਣਾਕੇ ਮੈਂ ਦੋਇ ਹੱਥ ਜੋੜਕੇ ਖੈਦਨਾਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । 

ਹੋਰ ਅਰਬ-੧ ਤੁਕ-ਜੋ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਅਤੀਤ ਤੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੈਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੀਨ 
(ਤੇ) ਮਾਲਕ ਹਨ, ਪਖੰਡਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਆਨੰਦ ਵਾਲੇ ਹਨ । 
ਭਾਵੇ-ਪਹਿਲੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਤੋਂ ਅਤੀਤ ਦੱਸ ਕੇ ਪਾਪ ਤੇ ਪਾਖੰਡ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ 
ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਰੂਪੀ ਨਰ ਨੂੰ ਅਵਿੱਦਜਾ ਦੀ ਮੈਲ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਆਨ 
ਦਾ ਸੁਰਮਾਂ ਦੇਂਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਫੋਕੇ ਗਿਆਨ ਵਿਚ ਰਸ ਨਹੀਂ' ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਰਸ ਹੈ, ਸੋ ਭਗਤੀ 
ਆ ਜੀ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਨਾਲ਼ ਸਨਿਗਧ ਗਿਆਨ ਦੇ ਢਾਂਤੇ 

ਤੀਜੇ ਛਕ ਗਲਾਂ ਪਤ ਜਿਪ ਮੰਦ ਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੇ ਗਯਾਨ ਵੀ 
ਸਵਲ ਜਨ ਹੋਰ ਐਪ ਹਦ ਚ ਜੀ ਦੀ ਰੂ ਮੈ ਨਾਣ ਅਭੇਂਦਤਾ ਜਣਾਗੈ 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । _ ( ੧੬੩੪ ) ਰਾਸਿ ੨। ਅਸੂ ੧. 

ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ । 

੩. ਇਸ਼੍ਰ ਦੇਵ-ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ-ਮੰਗਨਨ । 
ਸੋਰਠਾ-ਅਮਰ ਕਰਹਿ ਜਗ ਮਾਂਹਿ ਨਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਲਹਿ ਅਮਰ । 

ਅਮਰ ਕਦੇ ਜਨ ਜਾਂਹਿ ਅਮਰ ਨਾਮ ਦੇ ਗੁਰ ਅਮਰ ॥ ੩॥ 
[ ਅਮਰ=ਹੁਕਮ [ਫਾ:; ਅਮਰ] । ਅਮਰ=ਜੋ ਮਰਨ ਨਾ 

ਸੋ-ਦੇਉਂਤੇ। ਅਮਰ=ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਭਾਵ ਹੈ 
ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤ) ਸਦਾ ਜੀਵੇ ਕੀਤਾ । 

| ਅਮਰ=ਕਦੇ ਨਾ ਮਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਦਾ ਬਿਰ । [ਸੈਂਸ; ਅਮਰ] | 
( ਅਮਰ=ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ । 

ਅਅਰਬ-ਦੂਜੀ ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਬ ਪਹਿਲੋਂ ਲੱਗੇਗਾ) ਜਿਸ ਗੁਠ ਅਮਰ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਦਾ ਥਿਰ 
(ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਕੇ (ਆਪਣੇ) ਜਨ ਸਦਾ ਜੀਵੇ ਕੀਤੇ ਹਨ (ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ 
ਇਸ) ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਤੇ ਉਸ ਜਗਤ ਵਿਚ) ਦੇਉਤੇ ਨਿੱਤ (ਉਹਨਾਂ 
ਦੀ) ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ । 

ਭਾਵੇ-ਇਸ ਵਿਚ ਅਮਰ ਪਦ ਦੇ ਪੰਜ ਭਾਵ ਲੰਬੇ ਹਨ। ਜਗਤ ਵਿਚ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਆਘ 
ਕੇ ਦੇਉਂਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਆਖਿਮ, ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਜਗਤ 
ਵਿਚ ਦੇਉਂਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਦੋਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦਾਂਤੇ ਹਨ । 

੪. ਇਸ੍ਹ ਦੇਵ-ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਸ ਜੀ-ਮੰਗਲ। 
& ਭਾਮ ਸੁ ਦਾਸ ਗੁਰੂ ਸੁਖਰਾਸ ਹਰੈ' ਜਮ ਤਾਸ ਰਿਦਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮ । 

ਕਾਮ ਨ ਕ੍ਰੋਧ ਬਿਰੋਧ ਨਿਰੋਥ; ਸਦਾ ਸੁਧ ਬੋਧ, ਸਰੂਪ ਨਿਕਾਮ। 
ਕਾਮ ਕਰੇ ਜਨ ਸ਼ਾਮ ਪਰੇ ਤਿਨ ਤਾਪ ਹਰੇ ਨਿਡ ਹੈੜਿ ਅਨਾਮ। 
ਨਾਮ ਜੰਪੇ ਅਘ ਬ੍ਰਿੰਦ ਖਪੇ ਸੁ ਰਪੇ ਹਰਿਰੰਗ ਸਦਾ ਅਭਿਰਾਮ ॥੪॥ 

ਜਮਤ੍ਰਾਸ=ਜਮਾ ਦਾ ਡਰ; ਮੌਤ ਦਾ ਤੇ । `___ਨਿਸ਼ਕਾਮ=ਕਾਮਨਾ ਤੋਂ 
2. _ ਰਹਿਤ । ਅਚਾਹ; ਬੇਲੋੜ ਆਪਣੇ ਅਪ ਵਿਚ ਤ੍ਰਿਪਤ । 

[ਸੈਸ: ਨਿਸ਼ਾਮ]। ਬਿਰੋਧ=ਵਿਰੋਧ,ਵੈਰ । 
ਬਿਰੋਧ ਨਿਰੋਧ=ਜਿਥੇ ਵੈਰ ਦੀ ਰੋਕ ਹੈ, ਵੇਰ ਦਾ ਅਭਾਵ । 
ਬੋਧ=ਬੁੱਧਿ; ਗਿਆਨ । ਸੁਧ ਬੇਧ=ਸੂਛ, ਸੁੱਚਾ ਫਿਆਨ । 
ਨਿਕਾਮ=ਦ੍ਰੇਮ [ਸੈਸ੦ ਨਿਕਾਮਲਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ, 

ਖ਼ੋਕੌਣ ਕਰਦਾ ਰੈ ? ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੁਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਕਾ 
| ਕਾਮ ਕਰੇ=ਕਾਮਨਾ ਕਰਕੇ । ਸ਼ਾਮ=ਸ਼ਰਣ ! ਅਨਾਮ=ਅਰੋਗ । | 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੬੩੫) ਰਾਸਿ੨। ਅੰਸੂ ੧. 

[ ਸੁਰਪੇ=ਸੁ-ਰਪੇ-ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੰਗੇ ਹੋਏ। ___ਅਭਿਰਾਮ=ਮੈੰਦਰ । ] 

ਅਰਥੋ-(ਜੋ ਜਨ) ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹਿਰਦੇ (ਨਾਲ ਸ਼ਰਨ ਪੈਂਦੇ ਹਨ; ਸ਼੍ਰੀ) ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਲਈ ਏਥੇ ਤਾਂ) ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਹਨ (ਤੇ ਅਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ) ਜਮ ਦਾ ਤ੍ਰਾਸ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

(ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਦ) ਕਾਮ; ੜੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਵੈਰ ਦਾ 
ਅਭਾਵ ਹੈ, ਸਦਾ ਸੂੱਛ ਗਜਾਨ (ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ ਤੇ) ਸਰੂਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ । 

(ਜੋ) ਜਨ ਕਾਮਨਾ ਕਰਕੇ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ) ਸ਼ਰਨ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਤਾਪ 
(ਐਸੇ) ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ (ਕਿ ਉਹ) ਸਦਾ ਲਈ ਅਰੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 

(ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ) ਸਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੁਹਣੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੈਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ (ਤਾਂਤੇ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ) ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਖਪ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 

ਹੋਰ ਅਰਥੋ-ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀ ਫੈਦ ਦੇ ਅਰਥ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ੧. ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ 
ਜੀ ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਰਾਸ ਹਨ, ਜਮ ਦਾ ਤੈ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, (ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ) ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਰਿੰਦੇ ਵਾਲੇ 
ਹਨ । ੨. ਕਾਮਜ਼ੋਧ, ਵੈਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹਨ, ਸਦਾ ਸੁੱਧ ਗਜਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਰੂਪ ਹਨ । ੩ ਇਸ 
ਲਈ ਸ਼ਰਨਾਗਤਾੰ ਦੇ ( ਕਾਮ ਕਰੇ=) ਕੌਮ ਸੁਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ; ( ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ) ਤ੍ਰੇਏ ਤਾਪ 
ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਅਰੋਗ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ । ੪. (ਕਿਉਂਕਿ) ਉਹ _ਆਪ _ਸਦਾ ਹਰੀ ਦੇ 
ਸੂਹਣੇ ਰੈਗ ਵਿਚ ਰਪੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆੰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਦੂਰ 
ਹੋਣੇ ਹੀ ਹੋਏ; (ਜਦ ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤਾਪ ਵੀ ਟੁੱਟਣੇ ਹੋਏ, ਸੁਖ ਬੀ.ਮਿਲਣੇ ਹੋਏ; ਜਮ ਦਾ 
ਤਰਾਸ਼ ਬੀ ਕਟੀਣਾ ਹੋਇਆ) । 

ਭਾਵ-ਇਸ ਵਿਚ ਤ੍ਹੇ ਪਦਾਰਥ ਹਨ । ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਪਣਾ ਸਰੂਪ; ਉਹ ਹੈ:= 
ਕਾਮ ਕੋਧ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਸਾਫ, ਸੁੱਧ ਗਜਾਨ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਰੂਪ;ਸਦਾਂ ਹਰੀ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਰੈਗ ਵਿੱਚ ਰਪਿਆ 
ਹੋਇਆ । ਦੂਸਰੇ ਓਹ “ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਗਤਾਂ” ਦੇ ਦਾਤੇ ਹਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ:-ਇਥੇ ਆਤਮ- 
ਸੂਖ ਤੇ ਅਗੇ ਜਮ ਤੋਂ ਨਿਰਭੈਤਾ । ਤੀਸਰੇ “ਕਾਮਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਭਗਤਾਂ” ਦੇ ਦਾਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 
ਦੇਂਦੇ ਹਨ:=ਤਿੰਨੇ ਤਾਪ ਦੂਰ, ਤੇ ਆਤਮ ਅਹੋਗਤਾ । 

੫, ਇਲ਼੍ਹ ਦੇਵ-ਸ ਗਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ-ਮੰਗਲ । 
ਝੌਪਈ॥ ਸ਼ੀ ਸਤਿਗੁਰ ਅਰਜਨ ਕੁਲ ਚੇਦ। ਚੋਦਨ ਸਮ ਬਚ ਸੀਤ ਮੁਕੈਦ । 

ਕੰਦ ਅਨੰਦ ਬਿਮੋਹ ਨਿਕੋਦਕੰਦਲ ਸੁਖਦ ਤਿਨਹੁਂ ਪਦਬੈਦਿ।੫। 
[ ਕੁਲਚੈਦ=ਮਾਨੁਖ ਕੁਲ ਵਿਚ ਚੰਦਰਮਾ ਵਤ ਹਨ। _(ਅ) ਸੋਢੀਆੰ ਦੇ ਕੁਲ 
| ਦੇ ਚੰਦ । _(ਏ) ਕੁਲੀਨ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹਨ ! 

| ਬਚ ਸੀਤ ਮੁਕੰਦ=(ਸੁਠਦਿਆਂ) ਬਚਨ ਨੰਢ ਪੈਂਦੀ ਹੈ; (ਤੇ ਕਮਾਉਂਦਿਆੰ) | 
| ਬਚਨ ਮੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕੀਤੀਆੰ ਗੱਲਾਂ | 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ | (੧੬੩੬) ਰਾਂਸਿ ੨। ਅਸੂ ੧. 
ਤੇ ਉਚਾਰੀ ਹੋਈ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਬਾਣੀ ਤੋਂ' ਹੈ । 

ਲੂ (ਦਰਦੀ ਪੀ 

[ 

(ਅ) ਸਾਰੇ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ । 

'ਅਰਬ- ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਤਲ ਾਦ ਚੈਦ੍ਮਾ (ਵਾੜੂ ਪੂਕਾਸ਼ਮਾਨ 
ਤੀ ਦਿ ਵਰਗੇ ਠੰਢੇ ਤੇ ( ਮੋਹ 

ਨੂੰ) ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹਨ, ਆਪ (ਆਤਮ) ਅਨੰਦ ਦੇ ਮੇਘ ਹਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 
ਕਰਕੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, (ਅਤੇ) ਸਮੂਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਨੂੰ ਸੈਂ) ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਗੰ । 

੬. ਇਲ੍ਹ ਵੇਵ-ਸ਼੍ਰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਖਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ-ਮੰਗਲਨ। 
ਬੌਪਈ ॥ ਵਾਰੀ ਇਕ ਧਰਿ ਦੌਰ ਤਰਵਾਰੀ । ਵਾਰੀ ਸ਼ਤ੍ਰ ਸੈਨ ਬਲਵਾਰੀ । 

ਵਾਰੀਧਰਿ ਸਮ ਧੁਨਿ ਸੁਖਵਾਂਰੀਵਵਾਂਰੀ ਗੁਰ ਖਣ ਪਰ ਬਹੁ ਵਾਰੀ।੬ 
। ਵਾਰੀ=ਵਕਤ; ਸਮਾਂ, ਸੌਕਿਆ [ਸੈਸ:੭ ਵਾਰ] । ਵਾਰੀ ਇਕ=ਇਕ ਸਮੇਂ, | 

ਭਾਵ ਗੱਦੀ ਬੈਠਣ ਵੇਲੋਂ। (ਅ) ਵਾਰੀ ਇੱਕ=ਇਕ ਵਾਰਗੀ । 
ਧਰਿ=ਧਰਨ ਕੀਤੀਆਂ । ਦ੍ਰ ਤਰਵਾਰੀ=ਦੇ ਤਲਵਾਰਾਂ । ਇਕ ਤਲਕਾਰ 

ਪੀਰੀ ਅਰਥਾਤ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ . ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਹੋਣ 
| ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਮੀਰੀ ਦੀ, ਇਹ ਢਿੰਨ੍ਹ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ 

ਸੀ ਅਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਤ ਧਰਮ ਬਦਲੇ ਆਪਾਂ ਵਾਰਨ ਦੀ ਜਾਚ 
| ਸਿਖਾਲਣ ਲਈ । 
੧ ਵਾਰੀਅਵਾਰ ਸਿੱਟੀ; ਸਦਕੇ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਕੂੰ ਬਲੀ ਸਦਕੇ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ $ 
| ਹੈ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ । 
| ਵਾਰੀ=ਰੋਕੀ । [8 ਵਾਰਠੰ=ਰੋਕਣਾ]। ਬਲਵਾਰੀ=ਬਲਵਾਲੀ । 
| ਵਾਰੀਧਰ=ਬੱਦਲ [ਸੈਸ:, ਵਾਰਿ=ਪਾਣੀ । ਧਰਿ=ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ] । 
| ਧੁਨਿ=ਅਵਾਜ਼, ਗਰਜ, (ਅ) ਲਗਨ, ਬਿਰਦ, ਜਿੱਕੂੰ ਬੱਦਲ ਦਾ ਬਿਰਦ 
] ਸਦਾ ਵੱਸਣਾ ਹੈ 'ਇੱਕੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਿਰਦ ਸਦਾ ਉਪਕਾਰ ਹੈ । 
ਸੁਖਵਾਰੀ=(ਸੁਖ ਵਾੜੀ=) ਸੁਖੀ ਦੀ ਬਗੀਚੀ । ਸੂਖਦਾਤੀ । (ਅ) ਸੁਖ ਵਾਲੀ । 
ਵਾਰੀ=ਸਦਕੇ; ਵਾਰਨੇ । __ਵਾਰੀ=ਬਾਰੀ, ਵੇਰ, ਦਫ਼ਾ । ॥ 



_ ਸ੍ਰੀ ਰੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੬੩੭) ਰਾਸਿ ੨। ਅੰਸੂ ੧. 

ਅਰਬ ਲਿਕ ਜੀ ਹੈ (ਜਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇਂ) ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ, ( ਅੰਤੇ ) 
ਦੀ ਬਲ ਵਾਲੀ ਸੈਨਾ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, (ਜਿਸ ਦੀ) ਮੇਘ ਵਰਗੀ ਗਰਜ 

ਜਰ ਲੀ ਬਦੀ ਵਜੀ ਹੈ, (ਨ ਵੇਂ ਧਰੂ ਹਰਿ ਜੀ) ਤੈ) 
ਬਹੁਤ 

ਹੋਰ ਅਰਬ-੩ ਤੁਕ-(ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ) ਅਵਾਜ਼ ਬੱਦਲ ਜੇਹੀ (ਰੀਭੀਰ) ਤੇ ਸੁਖਦਾਤੀ 
ਵਿ 

ਰ੍ ੭. ਇਸ਼੍ਹ ਦੇਵ=ਸ ਰੂ ਹਰਰਇ ਜੀ-ਮੰਗਲ । 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਭੁਵ ਮਹਿ ਭਵ ਕੋ ਚੌਕ ਜੇ ਭਵ ਸਮ ਹੋਇ ਕ੍ਰਿਪਾਲ । 
੫੫ 

[ ਭਵ=ਸੈਂਸਾਰ । ਭਵ ਕੇ=ਜਨਮ ਦੇ । ਲਿਆ 
ਵਿ "ਤਤ 2 ਹੈ, ਹੋਣ” ਅਰਬ ਵਿਚ । 
| ਨਲ ਦੇ ਹੋਰ 

ਸੈਤਨੇ ਅਰਬ ਹਨ:-ਸ਼ਿਵ; ਮੈਂਸਾਰ, ਜਨਮ, 
| ਕਾਮਦੇਵ, ਕਾਰਣ, ਸ਼ੁੱਤ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੀ ਪੀੜਾ; ਰਾ 
| ਦੀ ਹਾਲਤ; ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸ਼ਿਰੋਮਣਤਮ ਜੀਵਨ; ਫਠ; ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ 15 

ਪਾਲਕ ਪ੍ਰਿਥਵੀ=ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ _ਪਾਲਕ=ਧਰਤੀ ਦੀ _ਪਾਲਨਾ 6 
ਛਾਲੇ, ਰਾਜੇ । 

ਰਸਾਲ=ਰਸ ਦਾ ਘਰ । ਜੋ ਕਿਸੇ ਅਨੰਦ ਵਿਚ ਸਦਾ ਰਹੇ। ਚੋਜੀ , (ਅ) ਰਸਾਲ 
ਹਲ ਅਜਬ ਦਿਹ ਹਨ ਗਿ ਸਦ ਅੰਬ; ਰੀਨਾ) 
ਕਟਹਰ, ਕਣਕ, ਗੁੱਗਲ, ਸਿੱਠਾ ਆਦਿਕ 

ਅਰਥ- ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਜੋ ਜਨਮ ਦੇ ਗਰੀਬ ਸਨ (ਉਹਨਾਂ ਉਤ) ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਾਡੂ ਕਿਪਾਲੂ 
ਹੋਕੇ (ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ) ਰਾਜੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਚੋਜੀ ਸ਼੍ਰੀ (ਗੁਰੂ) ਹਰਿਰਾਇ ਜੀ ਨੇ । 

ਹੋਰ ਅਰਬ- ੨ ਤੁਕ-ਭਵ ਸਮ ਹੋਇ ਕ੍੍ਪਾਲ=ਝੱਦਲ ਵਾਂਗੂ ਦਿਆਲ ਹੋਕੇ, ਭਾਵ 
ਮੈਹਰ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਸਾਕੇ । 
ਡਾਵੇ-ਇਸ ਦੇਹੇ ਵਿਚ ਕਵਿ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਬਣਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕੌਤਕ ਪਰ 
ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿਚ ਮਗਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ । ਸਤਵੇ' ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਰ ਨਾਲ ਫੂਲਕੇ ਰਾਜੇ ਹੋਏ 
ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਰਈਸ ਘਰਾਣੇ ਬਣੇ । 

੮, ਇਸ੍ਰ ਦੇਵ=ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੰਰ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ-ਮੰਗਲਨ। 
ਸੋਰਠਾ-ਸਭਿ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਸਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਨ ਤੇ ਲਹ। 

ਹਾਂਬ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਧਾਰਿ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕਿਸ਼ਨ ਸੁ ਬੈਵਨਾ ॥੮॥ 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਗਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੬੩੮) ਰਾਸਿ ੨। ਅੰਨ ੧. 

ਲਾ 
ਵਿਚ ਫਿਲਸਵਾ (ਜੀਵ; ਆਤਮਾ;ਪਰਮਾਤਮਾ; ਕੁਦਰਤ; ਸੈਸਾਰ ਆਦਿ | 
ਦੀ ਵਿਦਯਾ) ਨਿਰੁਪਣ ਹੋਵੇ । 

| ਘਲਨ=ਲਰਅ ਫ:। "ਤਤ, ਤਰ ਕਲ ਨਲ | 
ਪਰਸਨ=ਸਪਰਸ਼; ਛੁਹ ! ਤੇ=ਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਕਰਨ ਨਾ | 

| ਸ਼ੁਦਰਸ਼ਨ”#ੈ=ਛਟੀ । ਗੁਦ ਹਰਿ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ 
੧ ਛਟੀ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਊ 
[ ਪੰਡਿਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ । ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਮਪ 
| ਇਕ ਅਰਬ ਹੈ ਫੇ ਹੈਢਾਂ ਵਾਲਾ ਇਕ ਤੰਡਾ ਜੋ ਮੈਨਯਾਸੀ ਪਾ. 
| ਰੱਖੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕਰੰਦੇ 
[ ਹਨ; ਇਸ ਤੋਂ ਕਵਿ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪਦ “ਛਦੀ” ਅਰਬ ਦਾ ਵਾਚਕ 

ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਵਿੱਦਯਾ ਤੈਣ ਦੂਰ ਕੀਤੀ 1 
ਹਾਥ..ਧਾਰਿ=ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈਕੇ, ਭਾਵ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਧਾਰਨਾ ਧਰਕੇ। _] 

ਅਰਥ-(ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ) ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ (ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ) ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ (ਜੀਵ) ਸਾਰੇ 
(ਦੈਵੀ) ਸ਼ਸ੍ਾਂ ਦਾ ਤੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, (ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ) ਰੱਥ ਵਿਚ ਛਟੀ 
ਧਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ (ਐਸੇ ਬਰ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਜਸ਼ਨ ਜੀ ਨੰ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। 

ਹੋਰ ਅਰਥ-ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੰਰ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਛੁਹ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ (ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਾ 
- ਵਾ) ਤੱਤ੍ਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, (ਐਸੇ) ਸੁਹਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ 'ਯਰਨਾਂ ਧਾਰਕੇ ( ਮੈਂ` ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ) 
ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾੰ । 
ਅਥਵਾ-(ਜਦ) ਗੁਰੁ ਹਰਿ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁਹ (ਮਾਤ੍ਰ_ ਦੇ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ) ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਤੱਤ੍ਰ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਜਾੰਦਾ ਹੈ (ਤਾੰ ਹੇ ਮਨ ! ਉਹਨਾਂ ਦੇ) 
ਕੀ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ 
(ਛੁਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ) । 
ਭਾਵ-ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਇਕ ਅਤਿਮਾਨੀ ਪੰਡਤ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਦੂਰ ਕਰਨ 
ਲਈ ਇਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਦੇ ਸਿਰ ਪਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਵੜੀ ਛਟੀ ਨਾਲ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਕੇ 
ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰ, ਉਹ ਉਸ ਪੰਡਤ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਥਕੇ 
ਜਿੱਤਿਆ। ਉਸ ਸਾਖੀ ਦਾ ਭਾਵ ਲੈਕੇ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਦੋਹੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦਿਆ ਹੈ। 

#ਮੂਦਰਸ਼ਨ ਪਦ ਦੇ ਹੋਰ ਅਰਥ ਏਹ ਹਨ:-ਸੁਹਣਾ, ਵਿਸ਼ਨੂ ਦਾ ਚੱਕ ਮੱਲੀ, ਜਾਮਨੂੰ, 
__ਸੋਮਵਲੀ) ਸ਼ਿਵ; ਸੁਮੇਰੂ; ਜੈਬੂਦੀਪ; ਗਿੱਧ, ਸੰਗੀਤ ਰਚਨਾਂ; ਅਗਨੀ ਦਾ ਪੁਤ੍ਰ; ਹੇਠ ਲਿਖੇ 

ਨਾਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤ੍ਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ-ਮੈਖਨ) ਧ੍ਰਵਸੈਧੀ, ਅਰਬਸਿਧੀ, ਦਧੀਚੀ, ਭਰਤ, ਅਜਮੀੜ 
ਆਦਿ । [ਸੁ੭ ਦਰ੍ਹਸ਼ਨ=ਸੁਹਣਾ ਦਰਸ਼ਨ] । 

੩. 

ਹ 

| 

ਸਿ 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੬੩੯ ) ਰਾਸਿ ੨। ਅੰਸੂ ੧, 

੯. ਇਸ਼੍ਹ ਦੇਵ-ਸ਼ਰੀ ਗਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ-ਮੰਗਲਨ। 
ਸ੍ਰੈਯ॥ਮਾਨਸ ਤੀਰ ਮਰਾਲ ਬਿਰਾਜਤਿ ਤਜਯੋਂ' ਸਿਖ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਤੇਗਬਹਾਦਰ। 

ਮਾਨਸ ਮੈਂ ਧਰਿ ਧਯਾਨ ਨਮੋਕਰਿ, ਰਾਖਬਿ ਧਰਮ ਬਿਸਾਲ ਬਹਾਦੁਰ। 
ਮਾਨਸ ਦਾਹਿਨ ਜੇ ਬਿਧਿ ਦਾਹਿਨ, ਦਾਹਨਿ ਦੋਸ਼ਨ ਹੋਤਿ ਸੁ ਹਾਦਗ 
ਮਾਨ ਸਹੀਜਿਮ ਸੀਖ ਕਹੀ: ਸਤਿਨਾਮ ਭਜੋ ਮਿਲਿ ਸੈਤ ਮਹਾਦਰ।੧। 

[ ਮਾਨਸ=ਮਾਨ ਸ਼ਰੋਵਰ । ___ ਮਰਾਲ=ਹੈਸ । ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਹੈਸਾਂ ਦਾ ] 
ਨਿਵਾਸ ਮੰਨਿਆ ਹੈ; ਓਸ ਦਾ ਅਰਥ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬੀ ਹੈ। ਇਸ | 

[ ਵਿਚ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਹਨ ਤੇ ਪਾਸ਼ ਗਯਾਤਗੇਯ | 
ਸਿੱਖ ਹੈਸ ਰੂਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ੍ 

| ਮਾਨਸ=ਮਨ [ ਸੈਂਸ ਮਨਸ੍ ]। ____ ਨਮੋ ਕਰਿ=ਮੱਥਾ ਟੇਕ । 
ਬਿਸਾਲ=ਬਹੁਤ । ਇਸ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਸੀਸ ਤਕ ਦੇ ਦੇਂਦੇ ਹਨ । 
ਮਾਨਸ=ਮਨੁਖ । __ਦਾਹਿਨ=ਸੌੱਜੇ ਪਾਸੇ; ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣ ਦੇ 

ਅਰਬ ਹਨ:-ਅਨਕੂਲ ਹੋਣਾ; ਸਹਾਯਕ ਹੋਣਾ; ਪੱਖੀ ਹੋਣਾ । 
। ਬਿਧਿ=ਬ੍ਰਹਮਾ । ___ ਦਾਹਨਿ=ਸਾੜਨਾ; ਨਾਸ਼ ਕਰਨ॥ ਦਾਹੁਣਾ । 
| ਦੋਸ਼ਨ=ਦੋਖਾੰ ਨੂੰ । ਦੁਖਾਂ ਨੂੰ । 
ਸੁਹਾਦਰ=ਸੁ-ਹਾਦਰ=ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਾਜ਼ਰ [%4 ਹਾਜ਼ਰ ।] 
ਮਾਨ ਸਹੀ=ਸਹੀ ਮੰਨਕੇ । ਦਰੁਸਤ ਮੰਨ ਕੇ [ਘਰ:, ਸਹੀਹ ।]] 
ਮਹਾਦਰ=ਮਹਾਂ “ਦਰ=ਵਤਾ ਦਰਵਾਜਾ।ਮੈਤ ਮਹਾਂ ਦਰ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈਸਤਿਮੈਗਦੀ। 

(9 << (3 ਅਰਥ-(ਜਿਵੇ') ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੈਸ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ (ਜੀ 
ਦੇ ਪਾਸ ਹੈਸਾਂ ਵਾਡੂ ਗਿਆਤ ਗੇਗ) ਸਿੱਖ (ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ), 

(ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ) ਮਨ ਵਿਚ ਧਿਆਨ ਧਰਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਜੋ ਧਰਮ 
ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰਨੇ ਵਿਚ ਬੜੇ-ਹੀ ਬਹਾਦਰ (ਹੋਏ ਹਨ), 

(ਫੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦਾ ਪਰਲੋਕ ਵਿਚ ਇਹ ਅਸਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹਾਂ) ਮਨੂਖਾੰ ਦੇ 
ਪੱਥੀ ਓਹ ਹੋਏ ਹਨ; ਬ੍ਰਹਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ (ਤੇ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿਚ) 
ਦੇਖਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ (ਜਿੱਥੇ ਸਿਮਰੋ) ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 

(ਮੈ) ਜਿਸਤਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ) ਸਿੱਖਾ ਕਹੀ ਹੈ (ਉਸ ਨੂੰ) ਦਰੂਸਤ ਮੰਨੋ:- 
/ਸਤਿਸੈਗ ਦੇ ਉਚੇ ਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਕੇ ਸਤਿਨਾਮ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰੋ” ! 

ਭਾਵ-ਕਵਿ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾਤ੧ ਧਰਮ ਦੇ ਰੱਖਯਕ; ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੇ 
ਸਹਾਯਕ ਹੋਣ ਦਾ ਜਸ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੋਬੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਇਸ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਦਾ ਭਾਵ 



ਸ਼ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ। ____ (੧੬੪੦) ਰਾਸਿ ੨। 
ਕਿਹਾ ਹੈ:-ਯਬਾ “ਮਵਰ ਸਗਲ ਮਿਥਿਆ ਏ ਜਾਨਉ ਭਜਨੁ ਰਾਮੁ ਕੋ ਸਹੀ ॥? 
ਤਬਾ-“ਕਰਿ ਸਾਧ ਮੈਗਤਿ ਸਿਮਰੁ ਮਾਥੇ ਹੋਹਿ ਪਤਿਤ ਪੁਨੀਤ ॥ [ਸੋਰਠ ੭8 € 
ਇਸ ਵਿਚ ਆਪਦੇ ਸੀਸ ਦੇਣ ਦੇ ਸਾਕੇ ਵਲ,ਭਾਈ ਮਤੀ ਰਾਮ ਭਾਈ ਦਯਫ਼ਠਾ ਵਰਗੇ ਪਰਮਹੈਬ 
ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਲ, ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਸਿਵਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਬੀ ਰੈਗ ਹੈ। 

੧੦, ਇਸ਼੍ਹ ਦੇਵ-ਸ਼ੀ ਗੁਰੁ ਗੋਖਿੰਦ ਸਿੰਪ ਜੀ-ਮੰਗਲੁ । 
ਚੌਪਈ॥ ਵਾਰਾ ਤੁਰਕਨ ਤੇਜ ਅਪਾਰਾ । ਪਾਰਾ ਧਰਮ ਹਿੰਦ ਵਿਸਤਾਰਾ। 

ਤਾਰਾ ਦਾਸ ਬਿਰਦ ਸੈਭਾਰਗਭਾਰਾਂ ਜਸ ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਵਾਰਾਂ ॥੧੦॥ 
[ ਵਾਰ=ਹਟਾਉਣ੦ ਦੂਰ ਕਰਨਾ । [ਸੈਸ:: ਵਾਰਣ=ਰੋਕਣਮ ਰੱਖਾ ਕਰਨੀ) ] 

ਦੂਰ ਕਰਨਾ । ਪਰੇ ਹਟਾਉਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਉੱਲਰੇ ਪਲ ਨੂੰ] | 
4 ਪਾਰ=ਪਾਲਿਅ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਾ ਕੀਤੀ 

ਬਿਸਤਾਰ=ਫੋਲਿਅ; ਜੋ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਘਟ ਰਿਹ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਾ [ 
ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਫੈਲਿਆ । 

ਤਾਰ=ਤਾਰਿਆ । ਨਿਸਤਾਰਾ ਕੀਤਾ । ਵਾਰ==ਵਾਲ਼, ਦਾ | 
ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ) ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਅਪਾਰ ਤੇਜ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ: ਹਿੰਦ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਲਿਆ 

(ਤੇ ਉਸਦਾ) ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, (ਅਤੇ) ਦਾਸ (ਪਾਲਨ) ਬਿਰਦ ਨੂੰ ਮੈਭਾਲਿਆ ਤੇ (ਦਾਸਾਂ ਦਾ) 
ਨਿਸਤਾਰਾ ਕੀਤ) (ਉਸ) ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਹੈ । 

ਮਗ ਨਾ ਸੀ ਤਾਅੀ ਨੂੰ (ਜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈਠ 
ਮੁਰਬਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲਹਿਲਹੇ ਬ੍ਰੱਛ ਵਾਂਬ) ਫੈਲਾਇਆ 
੩, ਕਵਲ ਚ 

੧੧. ਇਸ਼੍ਹ ਦੇਵ=ਸ਼੍ ਗੁਰੂ ਹੰਝ ਜੀ-ਮੰਗਲ । 
ਹਾਨੀ ਗਨ ਬਿਘਨਹੁੰ ਸੁਖਦਾਨੀ । ਦਾਨੀ ਜਿਸਹਿ ਸਰਾਹਿੰ ਸਮਾਨੀ । 
ਮਾਨੀ ਤੀਨ ਲੋਕ ਸਰਬਾਨੀ। ਬਾਨੀ ਸਿਮਰ ਸੁਮੱਥਿ ਮਹਾਨੀ ॥ ੧੧॥ 

[ ਗਨ=ਸਾਰੇ। ___ਬਿਘਨਹੁ=ਵਿਘਨਾਂ ਦੀ 
| ਦਲੀ=ਦਲਾ ਲੋਕ; ਕਿਦੁਲ ਤੋ ਧੰਭਤ ਲੋਕ । [ਥਾ ਦਮ 
1 ਸਰਾਹਿੰ=ਸਲਾਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਨ । [%; ਸਲਾਹ=ਸਿਵਤ 
| ਸਮਾਨੀ=ਸਹਿਤ ਮਾਨ ਦੇ। 
| ਮ੍ਰੀ=ਇ ਗਈ, ਤਜੀਮ ਕੀੜੀ ਗਈ $ 

ਸਰਬਾਨੀ=ਸਰਬ ਤੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ । ਲਤ 
ਬੁੱਧੀ ਬਾਨੀ=ਬਾਣੀ । __ ਸੁਮੱਤਿ=ਲ੍ਰੈਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ । ਬੁਧੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ 

ਆਤਮ ਵਿਲ਼ੀ ਬੁਧੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ। 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੬੩੧) ਰਾਸਿ ੨। ਸੰਨ ੧, _ 

( ਮਹਾਨੀ=ਬਹੁਤ ਵਡੀ । ਗੁਰ । ਮਹਾਨੀ-- ਬਾਨੀ=ਗੁਰਬਾਣੀ । ] 
ਅਰਥ-(ਜੋ) ਸਕੇ ਵਿਘਨਾਂ ਦੀ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਾਤੀ ਹੈ, ਦਾਨੇ (ਲੌਕ 

ਬੀ) ਜਿਸ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਸਲਾਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, (ਜੋ) ਤਿੰਠਾੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ 
ਸਰਬ ਤੋਂ (ਪੁਮਾਣੀਕ) ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ, (ਉਹ) ਆਤਮ 
ਵਿਸ਼ੈਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਵਡੀ (ਦਾਤਾਰ) ਹੈ । 

ਹੋਰ ਅਰਥ-੪ ਤੁਕ-ਮਹਾਨੀ ਬਾਣੀ ਸਿਮਰ, ਸੁਮਤਿ ਅਰਥਾਤ ਗੁਰਬਾਰ) ਪੜ੍ਰ ਜੋ 
(ਤੇਗੇ) ਮਤ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ (ਹੇ ਜਾਵੇ) । 
ਗੁਾਂਵ-ਉਪਰਲੀਆਂ ਸਾਗੇਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਤੋਂ ਇਥੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ । ਬਾਣੀ ਦ 
ਅਰਬ “ਸਾਰਦਾ” ਬੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸ਼ਾਰਦਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ #ਦ ਵ੍ਰਚ 
ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਮੰਗਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਸੂ ਵਿਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਛਦ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਥਾਸਤੈ 
ਆਯਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੂਜਬ ਬੀ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਟਨਹੁਤਾ ਦ। ਛੈਦ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਕਵਿ 

ਪੂਸੈਸਨੀ ਸਰਬ ਜਗ ਜਾਨੀ ਹੈ। ਕਿਧੇ' ਦੰਦ ਚਾਂਦਨੀ ਸੀ ਮੋਹ ਘਮ ਮੰਦਨੀ ਹੈ, ਰਿਦੇ ਕੀ 
ਅਨੰਦਨੀ ਸਦੀਵ ਸੁਖਦਾਨੀ ਹੈ । ਪ੍ਰੇਮ ਪਟਰਾਨੀ ਸਜਾਲੀ, ਗਜਾਨ ਕੀ ਜਨਨਿ ਜਨੀ, ਗੁਨੀ 
ਭਨੀ ਬਾਨੀ ਤਾਕੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰਬਾਨੀ ਹੈ । 

੧੨, ਕਵਿ-ਸੈਂਕੇਤ' ਮਰ੍ਯਾਦਾ ਦਾ ਮੰਗਲ। 
ਚੌਪਈ॥ਸਾਰਦ ਬਰਦਾ ਸੁਮਤਿ ਬਿਸਾਰਦ।ਸਾਰਦ ਚੋਦ ਬਦਨ ਤੇ ਭਾ ਰਦ। 
ਪਾਂਰਦਬਰਨੀ ਤਨ ਦੁਤਿ ਨਾਰਦ।ਦਾਰਿਦ ਹਰਿਤਾ ਦਾਸਨਿ ਸਾਰਦ॥੧੨॥ 

ਰ੍ ਸਾਰਦ=ਸਾਰਦਾ=ਸਰਸੂੜੀ । ਬਰਦ==ਵਰਦਾਤੀ । 

ਬਿਸਾਰਦ=ਚਤੁਰ (ਅ) ਪ੍ਰਸਿੱਧ, ਮਸ਼ਹੁਰ । [ਸੈਸ:, ਵਿਸ਼ਾਰਦ] । 
| ਸਾਰਦ=ਅੱਸੁ ਕੱਤੇ' ਦੀ ਰੁੱਤ । [ਸਂਸ:, ਸ਼ਾਰਦ=ਸਰਦ ਰੁੱਤ । ਸ਼ਾਰਦੀ=ਕੱਤੇ' 
| ਦੀ ਪੁੰਨਿਆ]। ਬਦਨ=ਮੂੰਹ । 
| ਭਾਰਦ=ਭਾ--ਰਦ=ਸ਼ੇਭਾ ਨੂੰ ਹੱਦ ਕਰ ਦੇਦਾ ਹੈ । ਭਾਵ (ਚੋਦ ਦੀ) ਸ਼ੋਭਾ ਨੂੰ । 

ਮਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ । [ਮੋਸ:, ਭਾ=ਸ਼ੋਭਾ “ਰਦ੍=ਕਟਣਾ।] (ਅ) ਚੈਂਦ 
ਹ ਤਾਰਿਆਂ (ਵਰਗੇ ਹਨ) [ਸੈਸ:, ਭਾ=ਤਾਰਾ--ਰਦ=ਧੈਢਾਂ]। 

#ਨੂੰਸ:, “ਭਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ:-ਚਮਕ, ਸ਼ੋਭਾ, ਚਾਨਣਾ, ਸੂਰਜ, ਕਿਰਨ, ਆਦਿ । 
ਇਸ ਤੋਂ “ਭਾ ਦਾ ਤਾਰਾ ਅਰਥ ਕਲਪਦੇ ਹਨ । ਡਿੰਗਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਬੀ “ਤੈ!=ਤਾਰਾ ਅਰਥ 
ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੬੪੨) ਗਾਸਿ ੨। ਔਸੂ ੧, 

। ਕਲਮ ਨ ਅਰ ਰਿ 
| ਬਰਨੀ=ਓੈਗ ਦੀ । `_ ਦੁਤਿਅਲ਼ਾਂਤਿ, ਖੂਬਸੁਰਤੀ 
ਨਾਰਦ=ਇੱਕ ਮੁਨੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਰੰਗ ਚਿੱਟਾ ਸੀ । (ਅੰ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ 

ਨੂੰ ਸਿੱਖਜਾ ਦੇਵੇ [ਸੈਸ:, ਨਾਰ--ਦ=ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾ 
(ਸਿੱਖਯਾ) ]। ਦਾਰਿਦ=ਦਰਿੱਦ । 

| ਸਾਰਦ==੍ਰੇਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਦਾਤੀ [ਸੈਸ:; ਸਾਰ“ਦ । ਸਾਰਅਸ੍ਰੇਸ਼ਟਤਾਈ, ਵਿੱਦਲਾ | 
| ਵਿੱਗਯਾਨ ਦਾ ਤੱਤ, ਬਲ ਤੀਤਤ ਆਇ, ਦਾਛਦਤੀ ।] ] 

ਅਰਬੋ-ਚੈਗੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਰਸਤੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ, ਮੂੰਹ (ਜਿਸ ਦਾ ਇੰਲਾ 
ਸੁਹਣਾ ਹੈ ਕਿ) ਸਰਦ ਰੁਤ ਦੇ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਟੰਗ 
ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਰੇ ਵਰਗ (ਚਿੱਟਾ ਤੇ ਲੁਸ ਲੁਸ ਕਰਦਾ) ਹੈ (ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ) ਤਲ 
ਦੀ ਦੁਤੀ ਨਾਰਦ (ਵਰਗੀ ਕਸ਼ਲ ਹੈ, ਜੋ) ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦਰਿੱਦ_ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 
ਝੇ ਸ੍ਰੇਯ਼ਟਤ ਦੀ ਦਾਤੀ ਹੈ । 

ਹੋਰ ਅਰਬ-੨ ਤੁਕ-ਮੁਖ ਹੈ (ਜਿਸ ਦਾ) ਸਰਦ ਰੁਤ ਦੇ ਦੰਦ (ਵੱਡੇ) ਤੇ ਦ ਹਨ 
(ਜਿਸ ਦੇ) ਤਾਰਿਆੰ (ਵਰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਚਮਕਦੇ) । 

(ਬਿਲਯ] 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਕਰਿ ਸਭਿਹਿਨਿ ਪਦ ਬੈਦਨਾਂ ਧਰ ਪਰ ਧਰਿ ਕਰਿ ਸੀਸ । 

ਰਚੋਂ ਕਥਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਬਿਘਨ ਹਰਹੁ ਜਗਦੀਸ਼ ॥੧੩॥ 
ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰ _ਦਾਸ ਬਿਰਤਾਂਤ । 
ਰਚਜੋ ਛੈਦ ਸੁੰਦਰ ਬਿਖੈ ਸੁਨਯੋ' ਪਠਜੋ ਜਿਸ ਭਾਂੜਿ ॥੧੪॥ 
ਤੀਨ ਗੁਰਨਿ ਕੀ ਕਥਾ ਰਚਿ ਅਹੈ ਜਥਾ ਮਤਿ ਮੋਹਿ। 
ਅਬ ਚਤੁਰਬ ਅਵਤਾਰ ਕੀ ਕਰਿਹੌਂ' ਜਿਸ ਬਿਧਿ ਹੋਹਿ॥੧੫॥ 
ਸਭਿ ਸੈਤਨਿ ਆਗੈ ਕਰੋਂ ਬਿਨਤੀ ਗਿਨਤੀ ਛੋਰਿ। 
ਛੋਰ ਕਥਾ ਹੁਇ ਅੰਤ ਲੋ ਬੈਦੌਂ ਜੁਗ ਕਰ ਜੋਰ ॥ ੧੬ ॥ 
ਛੈਦਬਿਏ=ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ । (ਅ) ਫੈਦਾੰ ਵਿੱਚ । ਛੋਰਿ=ਫੋੜਕੇ, ਛੱਡਕੇ । | 
ਛੋਰ=ਮੈਪੂਰਨ । (ਅ) ਛੋਰ=ਕਿਸੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਯਕਤੀ ਦੇ ਕੌਤਕਾਂ | 

ਕਿਸੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਕਾਵਜ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਯਾ ਰੈਗ 
ਤੂਮੀ ਤੇ ਨਾਣ ਕਰਨਾ । [ਸੈਸ:, ਗ਼ੇਰ੍ਯਯ]। 

ਅਰਥੋ-ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਸੀਸ ਧਰਕੇ (ਉੱਪਰ ਕਹੇ) ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਗਾਂ ਉੱਤੇ 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੬੪੩) ____ਰਸਿ੨।ਅੰ੧੧. 
ਮੱਥਾ ਟੋਕਕੇ ਸੈ ਸਤਿਗੁਰੁ ਜੀ ਦੀ ਕਬਾ ਰਚਦਾ ਹਾਂ । (ਹ) ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ 
(ਵਾਹਿਗੁਰੂ !) ਮੇਹੇ(ਸਾਰੇ) ਵਿਘਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਹੋ । ੧੩ । ਸ਼੍ਰੀ (ਗੁਦੂ) ਨਾਨਕ (ਦੇਵ 
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ) ਅੰਗਦ (ਦੇਵ ਸ਼੍ਰੀ) ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ (ਜੀ ਦਾ) ਬਿਰਤਾਂਤ ਸੁਹਣੀ ਕਵਿਤ 
ਵਿਚ ਜਿਸ ਪੂਕਾਰ ਮੈ ਸੁਣਿਆਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ । ੧੪ । (8) ਤਿੰਨਾਂ 
ਗੁਟੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਕਥਾ/ਜੇਹੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਤਿ ਹੈ, (ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ) ਰਚਕੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇ' 
(ਚੰਗੇ) ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣ ਪਿਆ ਚੌਥੇ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਕਥਾ (ਵਰਣਨ) ਕਰਦਾ ਹਾਂ 
।੧੫॥ (ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ) ਸੌਚਾਂ ਛਡਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਅਗੇ ਦੋਇ ਹੱਥ ਜੋੜਕੇ ਮੱਥਾ 
ਟੇਕਦਾ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਰਸ਼ੀ ਵਜਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਥਾ ਅੰਤ 
ਤਕ ਸੰਪੂਰਣ ਰੋਵੇ ॥ ੧੬ ॥ ਰ੍ 

[ਮੰਗਲ ਸਮਾਪਤ, ਚੇਥੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਦਾ ਅਚੈਭ] 
ਲਰਾਜ੬੮॥ ਸੁ ਰਾਮਰਾਮ ਨਾਮ ਮੱ ਅਭੇਂਦਤਾ ਲਖਾਇਯੇ'।ਤਬਾ ਸਰੂਪ ਏਕ 
ਹੈ ਸੈਦੇਹ ਨਾ ਉਠਾਇਯੇ। ਮਹੀਪ ਰੂਪ ਹੋਨ ਤੇ ਸੁ “ਚਦ”ਸੈਗ ਭਾਖਿਯੇ। 
ਜਨਾਵਤਾਰਏ ਭਏ ਤੁ“ਦਾਸ”ਨਾਮ ਆਖਿਯੇ ॥੧੭॥ ਸੇਰਠਾ॥ਕੁਗਤਿ ਦੇਹਿ 
ਅਵਤਾਰ'ਯਾਂਤੇ ਰਾਮ ੧ ਦਾਸ ਕਗਿ।ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਉਦਾਰ ਰਾਮਚੇਦ ਕਹਿਬੋ 
ਬਨੈਨੈਂ॥੧੮॥ਝੌਪਈ॥ਸ਼੍ਰੀਗਰ ਅਮਰਦਾਸਕੇ ਪਾਛੇ।ਸੋਦੀਖੌਸ ਬਿਭੂਖਨਆਣੇ। 
ਸਿੰਘਾਸਨ ਬੈਠੇ ਗੁਰ ਪੂਰੇ। ਮਾਯਾ ਤੇ ਅਲੋਪ ਗੁਨ ਰੂਰੇ॥੧੯॥ਗੁਰਤਾ ਰਥ 
ਅਰੂਦਬੋ ਕਗੇਚੌਥੋ ਸੂਰਜ ਜਨੁ ਨਭ ਚਰੇ“। ਅਜ਼ਮਤ ਜੁਤਿ ਅਨੇਕ ਸਿਖ 
ਉਡਗਨ।ਸਭਿ ਮਹਿ ਸ਼ੋਭਤਿ ਪੂਰਨ ਸਸਿ ਜਨੁ॥੨੦॥ਜਹਿੰ ਕਹਿੰ ਤੇ ਸੁਨਿ 
ਸੁਨ ਸਿਖ ਆਏ।-ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਮਰ-ਇਹੀ ਲਖਿ ਪਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ 
ਕੀ ਜੋਤਿ ਬਿਸਾਲਾ । ਇਨ ਮਹਿ ਦਿਪਤਿ” ਜਾਨ ਤਿਸ ਕਾਲਾ॥੨੧॥ਧਰਿ 
ਧਰਿ ਸਭਿਨਿ ਉਪਾਇਨ ਬੰਦੇ । ਦੇਖਿ ਸਰੂਪ ਸੁਭਾਉ ਅਨੰਦੇ। ਤ੍ਰੋ ਦਿਨ 
ਬਿਤੇ ਜਾਨਿ ਸਮੁਦਾਈ।ਜਹਿੰ ਸਸਕਾਰ ਗਏ ਤਿਸ ਥਾਈ॥੨੨॥ਸਤਿਗੁਰੇ 
ਰਾਮਦਾਸ ਹੁਇ ਖਰੇ । ਕਮਲ ਬਿਲੋਚਨ ਜਲ ਸੋਂ ਭਰੇ। ਸੈਗ ਮੋਹਰੀ ਸ਼ੋਕ 

੧ਗਾਮ (ਦਾਸ ਤੇ) ਰਾਮ (ਚੈਦ ਪਦਾਂ) ਵਿਚ ਸੁਹਣੀ ਅਭੇਦਤਾ ਸਮਝੋ । ਉਸ ਨਾਲ । “ਭਗਤੀ 
ਦੇ ਅਵਤਾਰ । "ਭਗਤੀ ਨੇ ਦੇਹ ਵਿਚ ਅਵਤਾਰ ਲਿਆ । “ਚੜ੍ਹਿਆ । #ਮਾਨੋਂ ਚੌਦਰਮਾਂ (ਸ੍ਰ ਗੁਰੂ 
ਜੀ) । “ਪੂਕਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । 

#ਕਵਿ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਾਪਢਾ ਹੈ ਕਿ “ਦਸ”_ਪਦ ਗੁਟੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ 
ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮਚੰਦ ਦਾ ਦਾਸ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਓਹ ਆਪ ਪੂਰਨ ਅਵਤਾਰ ਹਨ । 
ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਭਗਤੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ . ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ (ਰਾਮ=) 
ਵਯਾਪਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੬੪੪ ) ਗਾਸਿ ੨ । ਅੰਸੂ ੧. 
ਉਪਾਵਤਿ । ਮੋਹਨ ਆਦਿਕ ਸੀਸ ਨਿਵਾਵਤਿ ॥ ੨੩॥ ਬਿਧ ਨੇ ਸਭਿ ਸੋਂ 
ਬਾਕ ਉਚਾਰਾਂ । “ਕਹਜੋ ਗੁਰੂ ਕੋ ਕਯੋ' ਨ ਚਿਤਾਰਾ ।-ਮੇਰੋ ਸ਼ੋਕ ਨ ਕਰਹੁ 
ਕਦਾਈਂ । ਸਿਮਰਹੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਅਨੰਦ ਉਂਪਾਈ-॥੨੪॥ ਉਲੰਘਨਿ ਜੋਗ 
ਨ ਬਾਂਕ ਤਿਨ੍ਹੋ ਕਾ । ਯਾਂਤੇ ਕਰਹੁ ਨ ਕਥਿ ਮਿਲਿ ਸ਼ੋਕਾਂ। ਸੁਨਿ ਬ੍ਰਿਧ ਕੇਰ 
ਉਚਿਤ ਸ਼ੁਭ ਬੈਨ।ਰੋਕਯੋ ਜਲ ਕੋ ਨਿਜ ਨਿਜ ਨੈਨਾ॥੨੫॥ਬੀਨਿ ਬੀਨਿ 
ਕਰਿ ਅਸਥਿ ਸਕੇਲੋ"। ਸੁੰਦਰ ਬਸਤ੍ਰ ਥਿਥੈ ਸਭਿ ਮੇਲੇ । ਸੁਰਸਰਿ ਕੋ 
ਤਤਛਿਨ ਪਹੁੰਚਾਏ । ਸਾਵਣ ਮਲ ਤਿਨ ਸੈਗ ਸਿਧਾਏ ॥ ੨੬॥ ਜਗਤ 
ਮ੍ਰਿਜਾਦਾਂਹੇਤ। ਕ੍ਰਿਤ ਸਾਰੀ । ਜਥਾ ਜੋਗ ਕੀਨਸਿ ਹਿਤ ਕਾਰੀ।ਬੋਠਹਿ 
ਸਕਲ ਬਾਵਲੀ ਤੀਰ । ਆਵਹਿ ਨਿਤ ਸੈਗਤਿ ਕੀ ਭੀਰ ॥ ੨੭ ॥ ਗਾਵਹਿ 
ਸ਼ਬਦ ਰਬਾਬੀ ਰਾਗ । ਜਿਨ ਕੇ ਬਿਥੇ ਪਰਮ ਬੈਰਾਗ। ਸਭਾ ਲਗਹਿ ਜਥਿ 
ਹੋਵਤਿ ਭੋਰ।ਆਵਹਿੰ ਸਿੱਖ ਕਗਹਿੰ ਬਹੁ ਜੋਰ'0੨੮॥ਤਿਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇਗ਼ 
ਨਿਤਿ ਹੋਇ।ਮਿਲਹਿੰ ਹਜ਼ਾਰਹੁ ਅਚਵਹਿੰ ਸੋਇ। ਤ੍ਯੋਦਸ਼ ਦਿਵਸ ਬਿਤੀਤੇ 
ਜਬੈਭੋਜਨ ਕਰਯੋ ਅਨਿਕ ਬਿਧਿ ਤਬੈ॥੨੯॥ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਮੇਲ ਬਹੁ ਹੋਵਾ। 

ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜੋਵਾ । ਸਕਲ ਬੇਖ ਸਾਧੂ ਸਮੁਦਾਏ । ਕਰਨਿ 
ਅਹਾਰ ਮੇਲ ਕਰਿ ਆਏ ॥ ੩੦ ॥ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਈ । ਜੇਤਿਕ। ਲੋ 
ਅਕੋਰਕੋ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇਤਿਕ।ਸ਼੍ਰੀਗੂਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕੇਆਗੇਅਰਪਿਅਰਪਿ ਕਰਿ 
ਪਾਇਨ"ਲਾਗੇ ॥ ੩੧ ॥ ਜਿਸ ਕੋ ਆਪ ਗਏ ਕਰਿ ਟੀਕਾ । ਕੌਨ ਹਟਾਇ 
ਸਕੈ ਤਿਨ ਲੀਕਾ। ਮੋਹਨ ਅਪਰ ਮੋਹਰੀ ਦੂਵ।ਤਿਨ ਦਿਸ਼ ਦੇਖਿ ਦੀਨ- 
ਮਨ ਹੂਵਾਂ॥੩੨॥ ਅਪਰ ਸਬੈਧਿਨਿ ਕੀ ਲੱਖ ਚਾਲੀ।ਮਨੁ ਜਿਨ ਕੇ ਖਟ- 
ਪਟੀ ਬਿਸਾਲੀ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਂਰਾਜਾ। ਮਹਦ ਬਿਲੋਚਨ ਲਾਜ 
“ਜੂਣ ਚੁਣ ਕੇ ਫੁੱਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੋ। “ਜੋੜ ਸੇਲ । <ਚਰਨੀਂ । “ਮਿਰਯਾਦਾ । “ਦੇਖਿਆ (ਸ਼੍ਰੀ 
ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ) ਕਿ ਦੁਖੀ ਮਨ ਹੋਇਆ ਹੈ (ਬਾਬੇ ਮੋਹਨ ਤੇ ਬਾਂਝੇ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਦਾ) । 

. "ਦੂਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਅਪਨੀ ਜਗਤ ਮਿਰਯਾਦਾ ਬੈਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਰਾਸ ੧ ਅੰਸੂ 
੨੮ ਅੰਕ ੧੧ ਤੋਂ ਔੱਗੇ-“ਜਗ ਅਰ ਕੁਲ ਕੇ ਜਿਤਕ ਅਚਾਰੇ । ਹਮਰੇ ਹੇਤ ਨਹੀਂ ਕੁਛ 
ਕਰਨਾ । ਕੀਰਤ ਪਠਿ ਸੁਨਿ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨਾ। ਇਹ ਕਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ 
ਪਸਾਰ ਹਲੇ ਮਿਠਯਾਰਾ ਬਦਲੀ ਗਈ ਹੋਵ ਗਰਮਤ ਜੋ ਗੁਦੂ ਅੰਗਦ ਜੀ ਨੇ ਕਾਪੀ, ਕਹ 
ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇ' ਉਸੇ ਤੇ ਚਲਣਾ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸੀ । ਤੀਸਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਨ੍ਹੇ 
ਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨ੍ਹੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। __ ੧੫੪=ਹੇਰਿ। __ਤਰੰਪ:-ਜੋੜਿ। 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੬੪੫) ਰਾਸਿ ੨। ਅੱਸੂ ੧. 

ਜਹਾਂਜਾ"॥ ੩੩ ॥ ਬਹੁ ਕੋਮਲ ਜਿਨ ਸਰਲ ਸੁਭਾਉ । ਨਹਿ ਪਿਖਿ ਸਕੈ 
ਭੈਂਗ ਮਨ ਕਾਉਂਰਿਦੈ ਬਿਚਾਰਹਿ ਅਨਿਕ ਉਪਾਉ।-ਕਿਮਹਮ ਕਰਹਿਂ? 
ਨ ਦੇਖਿ ਸਕਾਉ”-॥ ੪੩॥ ਅਪਰ ਬਾਰਤਾ ਅਨਬਨ ਜਾਨੀ। ਭਏ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ 
ਸਦਨ ਗੁਨ ਖਾਨੀ।ਰਹੇ ਇਕਾਂਕੀ ਬੈਠਿ ਗੁਸਾਈਂ।ਅੰਤਰ ਲ੍੍ਤੀ ਰਹੇ” ਸੁਖ 
ਪਾਂਈ॥੩੫॥ਵਹਿਰ ਨਿਕਸ ਕਰਿ ਨਾਹਿੰਨਬੈਠਹਿੰ/ਸਿਖ ਸੈਗਤ ਜਹਿੰਸਕਨ 
ਇਕੌਠਹਿ” । ਸ਼ਰੀਗਰ ਅਮਰਦਾਸ ਪਦ ਪ੍ਰੇਮ । ਉਮਗਹਿ ਰਿਦਾ ਬਹੈ ਸਭਿ 
ਨੋਮ'॥੩੬॥ਜਹਿਂ ਬੈਠੇ ਤਹਿੰਬੈਠੇਰਹੈਂ।ਜਿਤ ਦੇਖਤਿ ਤਿਤ ਦਿਸ਼ ਕੋ ਲਹੈ 
। ਠਾਂਢੇ ਰਹਹਿ ਕਿ ਪੌਢ਼ਹਿੰ ਕਬੈ। ਕਿਤਿਕ ਕਾਲ ਥਿਰਤਾ ਗਹਿ ਤਬੈ॥ 
੩੭॥ਪ੍ਰਿਥੀਆ, ਮਹਾਂਦੇਵ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ। ਬੈਦਹਿੰ ਚਰਨ ਬੁਲਾਵ/ਿ ਤਿਸ 
ਛਿਨ।ਦੇ ਧੀਰਜ ਤਿਨ ਬੋਲਹਿ ਥੋਰ।ਬੇਠੇ ਰਹੈਂ, ਪਰਹਿੰ,ਇਕ ਠੌਰਾ॥੩੮॥ 
ਮਤਿ ਗਤਿ ਭਈ ਅਪਰ ਬਿਧ ਸਾਰੀ'। ਰਹੈ' ਇਕਾਂਕੀ ਬਿਨਾਂ ਚਿਨਾਰੀ । 
ਕਬਹਿ ਪ੍ਰੇਮ ਕੋ ਬਹੈ ਪ੍ਰਵਾਗੂਬਾਣੀ ਰਚਹਿਂ ਗੁਰੂ$ਛਿਨ ਤਾਂਹੂ॥੩੯॥ ਬਿਚ 
ਰਾਗਨ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਬਨਾਵਹਿੰ।ਮਧੁਰ ਮਧੁਰ ਮੁਖਤੇ ਧੁਨ ਗਾਵ।ਹ।ਵਹਿਰ ਭਯੋ 
ਸਿੱਖਨ ਮਹਿਰੌਰ।“ਗੁਰੂ ਨ ਆਇੰ ਵਹਿਰਕੀਠੌਰਾਂ॥੪੦॥ਸਚਨਿਸਚ ਮਾਟ= 
ਕਚੇਦ ਜੋਇ। ਡੱਲੋਵਾਸੀ ਸਿਖ ਸਭਿਕੋਇ । ਸਾਵਣਮੱਲ ਅਰੁ ਮਾਈਦਾਸ। 
ਗੇਗੋਬੱਸੀ ਖੱਤਰੀ ਦਾਸ॥੪੧॥ਮਬੋਮੁਰਾਰੀਇਹਚਲਿਆਏ।ਵਿਰਜਾਕਟਾਰਾਂ 
ਸਿਖ ਸਮੁਦਾਏ। ਖੇਡਾ ਸੁਇਰੀ ਦਿਜਬਰ ਤਹਾਂ। ਬੇਨੀਪੰ ਡਿਤ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮਹਾਂ 
॥੪੨॥ਆਦਿ ਹਿੰਦਾਲਵਹਿਰਕੇ ਸਾਰੇ।ਬਾਸੇ'ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਮੜਾਗੇਮੋਹਨ 
ਅਪਰ ਮੋਹਰੀ ਦੋਊ । ਸਹਤ ਪੁੱਤ ਕੇ ਬਿਤ ਹ੍ਰੈ ਸੋਉ ॥੪੩॥ ਸਾਹਿਬ ਬੁੱਢਾ 
ਆਦਿ ਜਿ ਔਗ। ਬੈਠਹਿੰ ਸਕਲ ਬਾਵਲੀ ਠੌਗਚਿੰਤਮਾਨ ਚਿਤਮਹਿੰ ਅਤਿ 
ਸਾਰੇ-ਗੁਰੂ ਨ ਆਵਹਿ ਵਾਹਰਿ ਦ੍ਰਾਰੇ॥੪੪॥ਇਹ ਕਯ' ਤਿਨਹੁੰ ਰਿਦੈ ਮੈ' 
ਠਾਨੀ। ਬੈਠਹਿੰ ਬੀਚ ਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਨੀ'"-,ਪ੍ਰਰਨ ਕਰਜੋ ਬ੍ਰਿੱਧ ਕੋ ਸਬ 
"ਭਾਵ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰ ਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੇ ਹਨ । ₹ਕਿੰਸੇ ਦਾ ਮਨ ਉਦਾਂਸ ਨਗੀ' ਦੇਖ 
ਸਕਦੇ । $(ਇਹ) ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀ ਸਕਦੇ । (ਅ) ਕਿਸਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁਖ) ਅਸੀਂ 
ਦੇਖ ਨਹੀ ਸਕਦੇ । “ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇ । “ਹੁੜ੍ਹ ਜਾਏ ਸਭ ਨੇਮ ਭਾਵ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੈਰਗਵਾਨ 
ਹੋ ਹੋ ਜਾਣ । $ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣ । “ਟਿਕਕੇ (ਬੈਠ ਜਾਣ) । "ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗਤੀ ਹੋਰ ਬਿਧੀ 
ਢੀ ਹੋ ਗਈ । ₹ਨਾਮ ਹੈ ਸਿਖ ਦਾ ਜਿਸਦੀ ਸੈਪੂਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਗੁਰ ਘਰ ਨਾਲ ਵਿਗੜੀ ਸੀ । 
₹੧(ਤੇ ਜੇ) ਵੱਸੰਦੇ ਸਨ । "ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ” ਦੇਂਦੇ । #&੪-ਭਏ । 

1੫੮=ਦੇਖਤ ਰਹੈ । ਤਪਾ£-ਲਹਿ । ਉਪਾ=ਰਚਨ ਲਗਹਿ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਭਾਂਪ ਸੂਚਜ । ( ੧੬੪੬) ਰਾਸਿ ੨। ਅੰਹੂ ੧. 

ਹੂ।ਆਨਹੁ ਵਹਿਰ ਜਾਹੁ ਤੁਮ ਅਬਿਹ੍ਹ ॥ ੪੫ ॥ ਬਿਧ ਨੇ ਭਨਯੋ ਬਾਕ 

ਸੁਨਿ ਲੀਜੈਅਨਥਨ ਮੇਰੋ ਗਮਨ ਜਨੀਜੈ। ਮੋਹਨ ਕੋ ਸੁਭਾਉ ਮਸਤਾਨੈ। 

ਹਾਨਲਾਭ ਬਹੁਕਹਿਬੇਂਜਾਨੇ'॥੪੬੫ਯਾਂਤੇਸਤਿਗੁਰਸੁਤਲਘਜਾਵੈਸੁਮਤਿ 
ਮੋਹਰੀ ਕਹਿ ਤਿਨ ਲਜਾਵੈ। ਮੈਂ ਭੀ ਸੈਗ ਕਰੋਂ ਇਨ ਕੇਰ। ਮਾਨੌਂ' ਸੈਗਤਿ 
ਬਾਕ ਭਲੇਰਾ ॥ ੪੭ ॥ ਸਭਿਨਿ ਮੋਹਰੀ ਸੋਂ ਜਬਿ ਕਹਜੋ ।-ਆਵਹਿੰ ਮੋਹ 

ਗਦੇ ਤੇ-ਲਹਜੋ। ਕੁਛਕ ਸਿੱਖ ਅਰੁ ਬ੍ਰਿਧ ਕੌ ਲੈਕੈ । ਗੁਰ ਸਮੀਪ ਪਹੁੰਚੇ 
ਹਿਤ ਕੈਕੈ॥੪੮॥ਅੰਤਰ ਬੈਠੇ ਜਾਇ ਨਿਹਾਰੇਅਪਰ ਸੁਭਾਉ ਜਿਨਹੁੰ ਉਰ 
ਧਾਂਗੇ ੫ਿਖੇ ਸਕਲ ਉਠਿ ਕਰਿ ਸਨਮਾਨੇ। ਮਿਲੋ ਪਰਸਪਰ ਬੈਦਨ ਠਾਨੇ 
॥੪੯॥ਬਾਕ ਮੋਹਰੀ ਤਦਹਿਉਚਾਰੇ/ਤੁਮਕਿਮ ਬੈਠੇ ਸਦਨ ਮੜਾਰੇਊ।ਸਤਿ- 

ਗੁਚ ਪਿਤ ਨੈਂਨਿਜ ਅਸਬਾਨ । ਤੁਮਹੁ ਬਿਠਾਇਸੁ ਕਰਿ ਸਨਮਾਨ॥੫੦॥ 
ਜਿਮ ਸਿਖ ਸੈਗਤਿ ਭਿਨਹੁੰ ਉਧਾਰੇ ।ਤਿਮ ਤੁਮ ਕਰਹੁ ਬੈਠਿ ਇਹੁ ਕਾਰੇ। 

'ਸਭਿਹਿਨਿ ਮਹਿ ਬੈਠਹੁ ਹਰਖਾਵਹੁ।ਉਪਦੇ ਸ਼ਹੁ ਸਤਿਨਾਮ ਜਪਾਵਹੁ॥੫੧॥ 

ਜਿਮ ਗੁਰ ਕਹਜੋ ਬਾਕ ਤਿਮ ਮਾਨਹੁੰ । ਸਤਿਸੈਗਤ ਮਤਿ ਇਮਿ ਪਹਿਚਾ- 
ਨਗੁਹਮ ਤੁਮ ਸਭਿ ਕਹੁ ਧਰਮ ਇਹੀ ਹੈਗੁਰ ਆਗਯਾ ਸਿਰ ਧਰਨ ਸਹੀ 
ਹੈ ॥੫੨॥ ਸੁਨਿ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਇਨ ਬੈਨਾ।ਪਰਮ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਜਲ ਭਰਿ 
_ਠੈਨਾ। “ਤੁਮ ਗੁਰ ਸੁਤ ਅਰੁ ਗੁਰ ਸਿਖ ਸਾਰੇ । ਮੈ' ਨਿਤ ਹੋਂ ਅਨੁਸਾਰ 
ਤਮਾਰ॥੫੩॥ਸਾਦਰ ਬਚਨ ਮਾਨਿਬੋ ਮੋਹਿ। ਮੋ ਕਹੁ ਮਹਾਂ ਧਰਮ ਇਹੁ 
ਹੋਹਿ॥ਅਸ ਕਹਿ ਨਿਕਸੇ ਬਾਹਰਿ ਆਏ। ਬੈਠਿ ਸਭਾ ਮਹਿ ਸੋਭ ਬਡਾਏ। 

੫੪॥ਜਿਮ ਉਡਗਨ ਮੰਡਲ ਮਹਿੰ ਆਇ।ਪੂਰਨ ਚੈਦ ਮਨਿੰਦ ਸੁਹਾਇ'। 
ਕਿਧੌਂ ਬਿਮਨ"ਸੈਨਾਂ ਕੇ ਮਾਂਹਿ । ਮਹਿਪਾਲਕ ਆਯਹੁਹੁਰੰਚਿਤ ਚਾਹਿ॥੫੫॥ 
ਸਭਿਨਿ ਖਰੇ ਹਇ ਬੋਦਨ ਕੀਨਿ।ਅਰਪਿਉਪਾਇਨ ਸਗਰੀ ਦੀਨਿ। ਕਰਿ 

ਦਰਸ਼ਨ ਉਰ ਹਰਖ ਸਬੈ । ਮਿਲਜੋ ਪ੍ਰਾਤਿ ਰਵਿ ਕਮਲਨ੯ਅਬੈ ॥ ੫੬ ॥ 
ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਬੇ ਵੁਤਿਯ ਰਾਸੇ “ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ” ਪੂਸੈਗ ਬਰਨਨੈ 
ਨਾਮ ਪੂਬਮੋ ਅੰਸੂ॥ ੧॥ ਨ 
੧ਭਾਵ ਵਧ ਘਟ ਗਲ ਕਰ ਦੇੱਦ। ਹੈ । “ਮੇਰੇ ਗਿਆਂ ਤੇ ਆਵਨਗੇ (ਇਹ) ਜਾਣਿਆ 1 

ਬਸ] ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ । “ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਲ । “(ਤੁਹਾਤਾ) ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਦਰ 
ਨਾਲ ਮੰਨਣ: । <ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੰਡਲ ਵਿਚ । “ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਦੰਦ੍ਰਮਾਂ ਸਮਾਨ ਸ਼ੇਭੇ (ਗੁਰੂ 

ਜੀ) “ਉਦਾਸ ।੯ਸਵੇਰ ਦਾ ਸੂਰਜ ਕਮਲਾ ਨੂੰ । __ #ਪਸ=ਕੀ ਬਾਂਤ ਨ । ਬੀ 

।ਪਸ=ਸੋਇਿ। __ਤਪਾ:=-ਆਯਸ। 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੬੪੭) ਫਾਸਿ ੨। ਅੰਸੂ ੨ 

ਕੀ ਰਾਮਦਾਸ ਸਤੋਤੁ । ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚ] 

ਦੋਹਰਾ॥ ਸਿੰਘਾਸਨ ਸੈਤੋਖ ਪਰ ਸੱਤੜ ਛਤਰ ਅਭਿਰਾਂਮ। ਸੱਤਜਨਾਮੜੈਡਾ 
ਝ੍ਲਤਿ ਰਾਜਤਿ ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਂਮ॥੧॥ ਲੱਛਮੀ ਭਗਤਿ ਬਿਸਾਲ ਤੇ ਗਮਾਨ 
ਮੁਕਟ ਦੁਤਿ ਧਾਮਾਂ । ਪੂਰਨ ਸਿਖ ਸ਼ੁਭ ਮਤਿ ਸਚਿਵ ਰਾਜਤਿ ਸਤਿ- 
ਗੁਰ ਰਾਮ₹॥੨॥ ਮੈਤ੍ਰੀ, ਧ੍ਰਿਤ, ਕਰੁਨਾ; ਖਿਮਾ; ਮੁਦਿਤਾ, ਆਠਹੁ ਜਾਮ । 
ਸਮੋਦਨ” ਕੀ ਸੈਨਾ ਸਹਤ ਰਾਜਤਿ ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਮ॥੩॥ਸਾਰਾਸਾਰ ਵਿਚਾਰ 
ਬਰ ਦਿਢ ਵਿਰਾਗੁ ਅਭਿਰਾਮੰ । ਜੋਗ ਧਰਮ ਗਜ ਚਸੂੰ ਇਹੁ” ਰਾਜਤਿ 
ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਮ॥੪॥ ਸਮ; ਦਮ,ਜੋਗ ਸੁ ਨੇਮ, ਯਮ ਉਪਰਤਿ, ਤਤਿੱਖਜਾਂ 
ਨਾਮੁ।ਸਭਿ ਤੁਰੈਗ ਕੀ ਬਾਹਿਨੀ', ਰਾਜਤਿ ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਮ ॥੫॥ ਸ਼ਰਧਾ) 
ਸੋਚ, ਸੁ ਬੁੱਧਿ ਬਰਾਂ,ਸਭਿ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਬਿਰਾਮ"ਭੌ,ਤ੫,ਭਾਉ ਜੁ ਪੋਕ- 
ਦਲ”'ਉਰਾਜਤਿ ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਮ॥੬॥ ਪ੍ਰੇਮ ਬਲੀ ਸੇਨਾਪਤੀ"" ਹਰਿ ਕੀਰ- 
ਤਨ ਅਭਿਰਾਮ । ਦੈਦਭਿ ਇਹੁ ਨਿਰਕੇ ਬਜਨ ਰਾਂਜਤਿ ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਮੁ 
॥੭॥ ਮੋਹ ਸ਼ੱਤ ਮਨ ਦੇਸ਼ ਮਹਿ ਰਾਜ ਕਰਤਿ ਰਚਿ ਧਾਮ''। ਮਾਰਿ ਛਾਰ 
ਪ੍ਰਾਜੈ ਕਰਯੋ” ਰਾਜਤਿ ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਮ ॥੮॥ ਕਾਮ ਕੋਧ ਅਰੁ ਲੌਭ ਭਵ 
ਬਡ ਹੈਕਾਰ ਜਿਨਿ ਨਾਮ” । ਹਤਿ ਸੈਨਾਪਤਿ ਮੋਹ ਕੇ ਰਾਜਤਿ ਸਤਿ- 
ਗੁਰਰਾਮ॥੯॥ਹਿੰਸਾ;ਮ੍ਰਿਖਾ;ਸੁ ਦੈਸ਼ਤਾ,ਆਸ਼ਾ;ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਨਾਮਰਿਪੁਬਿਕਾਰ 
ਜਨਤਾ" ਹਤੀ ਰਾਜਤਿ ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਮ ॥੧੦॥ ਸੂਪਨਖਾ ਅਰੁ ਤਾਰੁਕਾ 

"ਬਿਰਾਜਦੇ ਹਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ । “ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ ਲਛਮੀ ਹੈ ਤੇ 
ਗਯਾਨ ਰੂਪੀ ਮੁਕਟ ਬਹੁ ਮੁੰਵਰ ਸ਼ੋਭ ਰਿਹਾਂ ਹੈ। <ਪੂਹੇ ਸ਼ੁਭ ਮਤਿ ਵਾਲੇ ਵਜ਼ੀਰ 
ਹਨ ਤੇ ਗਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੁ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ । $ਸੋਤ੍ਰੀ, ਧੀਰਜ, ਕ੍ਰਿਪਾ; ਖਿਮਾਂ 
ਤੇ ਅੱਠੇ ਹੀ ਪਹਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੈਨਤਾ । “(ਇਨ੍ਹਾਂ) ਰਥਾੰ ਦੀ । $ਸਾਰ ਅਸਾਰ ਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ 
ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਸੁਹਣਾ ਦਿਢ ਵੈਰਾਗ । “(ਧਰਨੇ) ਯੋਗ _ਧਰਮ ਜੇ ਹੈ ਸੋ ਹਾਥੀ ਸੈਨਾ 
ਹੈ। ਜੋਗ ਦੇ ਅੰਗ:-ਸਮ _ਦਮ ਨੇਮ ਆਦਿਕ । €ਘੋੜ ਸੈਨਾ ਹੈ । “£ਲਗਾਤਾਰ 
[ਸੈਸ:, ਅਵਿਗਾਮ] (ਅ) ਸ਼ਾਂਤੀ । ""ਤੌ, ਤਪ, ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਲ ਫੌਜ ਹੈ । "ਸੈਨ ਦਾ ਵਡਾਂ 
ਅਫਸਰ । "ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਸ਼ਤ੍ਰ (ਜੋ) ਮਨ (ਰੂਪ) ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘਰ ਰਚਕੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾਂ 
ਸੀ । ੯੧ਮਾਰਕੇ ਧੂੜੀ ਕਰ ਜਿਤ ਲੀਤਾ । "“ਵੜੇ ਸੂਰਮੇ” ਕਾਮ; ਕੋਂਧ; ਲੋਭ ਤੇ ਹੈਕਾਰ 
ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ। '੬ਤੇ ਮੋਹ ਸੈਂਨਾਪਤੀ ਸਸੇਤ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਰਕੇ । "”ਕੋਧ। 
੧੮ਫਿਕਾਜਾਂ ਦੇ ਪੈਂਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ (ਸੈਨ) । ਵੰਪਾ:-ਬਿਰ । 

'ਉਪਾਝ-ਭਵ ਪਦਾਂਤ ਚਤੁਰੈਗ ਦਲ । ਰਪਾ:=ਸੈਨਾ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੬੪੮) ਰਾਸਿ ੨ । ਅਸੂ ੨, 

ਜਿਮ ਹਤਿ ਰਾਜਾ ਰਾਮ' । ਹੋਤਾ ਮਮਤਾ ਤਿਮ ਹਤੀਂ ਰਾਜਤਿ ਸਤਿਗੁਰ 
ਰਾਮ ॥੧੧॥ ਮਤਸਰ, ਕਪਟ, ਅਸੁਯਤਾਂ” ਤੀਨ ਬਾਸ਼ਨਾ ਨਾਮਾਂ । ਨਿੰਦਾ 
ਜੁਤ ਹਤਿ ਸਭਿਨਿ ਕੌ ਰਾਜਤਿ ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਮ॥ ੧੨॥ ਨਹਿ ਨਾਨਾ 
ਅੱਦ੍ਰੈਤ ਹੈ, ਸਚਿਦਾਨੰਦ ਸੁ ਨਾਮ । ਵੇਰਿ ਦੁਹਾਈ" ਸਭਿਨਿ ਪਰਿ ਰਾਜਤਿ 
ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਮ॥੧੩॥ਜਨ” ਪਰਜਾ ਪਾਲਨ ਕਰਹਿੰ;ਚੋਰ ਬਿਕਾਰਨ ਗ੍ਰਾਮ 
ਕਰਿ ਸਭਿ ਕੌ ਨਿਰਮੂਲਤਾ” ਰਾਜਤਿ ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਮ ॥ ੧੪॥ ਸਰਲ; 
ਸੁਸ਼ੀਲ, ਉਦਾਰ ਉਰਿ, ਦਾਨ, ਮਾਨ"ਸ਼ੁਭ ਕਾਮ । ਇੱਤਰਾਦਿਕ ਨਿਤਿ 

ਰਹਿ ਰਾਜਤਿ ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਮ ॥੧੫॥ ਹੁਕਮ ਫਿਰਹਿ ਸਭਿ ਦੇਸ਼ ਪਰਿ 
ਸਤਿਸੈਂਗਤਿ ਸ਼੍ਤਿ ਨਾਮ'”। ਅਤਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਿਤਪ੍ਰਤਿ ਬਧਤਿ ਰਾਜਤਿ 
ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਮੋ॥੧੬॥ਜੋਗ;ਛੇਮ'' ਦਾਤਾ ਮਹਾਂ ਨਿਜ ਦਾਸਨ ਅਭਿਰਾਮੁ। 
ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਸੁਜਸ ਜੁਤਿ,ਰਾਜਤਿ ਸਭਿਗੁਰ ਰਾਮ॥੧੭॥ ਸਦਗੁਨ ਕੌ 
ਸੁਰਭਿਖ” ਕਹਤੇ ਜਹਿੰ ਕਹਿੰ ਇਨ ਕੋ ਨਾਮ'“।ਅਵਗੁਨ ਕੋ ਦੁਰਭਿਖ” 
ਪਰਯੋ ਰਾਜਤਿ ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਮ ॥ ੧੮॥ ਮਾਯਾ ਅਲਿਬਾਲਤਿ ਰਹਹਿ 
ਨਿਤ ਅਲੋਪ ਨਿਸ਼ਕਾਮ” । ਕਾਣਤਿ ਬੈਧਨ ਜਨੋ ਕੇ ਰਾਜਤਿ ਸਤਿ- 
ਗੁਰ ਰਾਮ ॥ ੧੯॥ ਜਲ ਮਹਿ ਰਾਖੇ ਸ਼ੁਸ਼ਕ ਪਟ, ਬਿਚ਼ ਸੁਰਮੇ ਨਹਿੰ 
ਸ਼ਕਾਮ'ਅਦਭੁਤ ਮਹਿਦ ਚਰਿੱਤ ਜਿਸੁੱ”ਰਾਜਤਿ ਸਤਿਗੁਰ ਰਾ॥ੁ॥੨੦॥ 
ਪਠਹਿ ਜੁ!` ਬੀਸੀ ਦੋਹਿਰੇ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ]: ਕਰਿ ਨੇਮ ਮਨ। ਬਾਂਛਤਿ ਫਲ 
ਦੇਤਿ ਗੁਰ ਸੁਤ ਬਿਤ ਆਦਿਕ ਛੇਮ॥੨੧॥ਰੋਪਈ॥ਸਭਿ ਸੈਗਤਿ ਮਹਿੰ ਬੈਠਿ 

੨ਸੂਪਲਖਾ ਤੇ ਤਾਰਿਕਾਂ ਜਿਵੇ' ਨਾਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਰਾਜੇ ਰਾਮਦੌਂਦੂ ਜੀ ਨੇ। “ਈਰਖਾ । “ਵਾਸ਼ਨਾ 
ਤ੍ਰੈ ਹਲ:-੧. ਦੇਹ ਵਾਸ਼ਨਾ, ੨. ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਾਸ਼ਨਾ, ੩. ਲੋਕ ਵਾਸ਼ਨਾ । ਤਰੇ ਈਖ਼ਣਾ ਹਨ: 
ਸੁਤ,ਬਿਤ,ਨਾਰ । #ਨਾਨਾਪਨ ਨਹੀਂ ਹੈ । “ਪਰਮਾਤਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ̀ ਫੋਰਕੇ। <ਦਾਸ਼ 
ਰੂਪੀ । “ਵਿਕਾਰ ਸਮੂਹ । ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ । ੯ਆਦਰ । '£ਸਤਿਸੈਗਤ ਜੋ ਨਾਮ ਸੁਣਦੀ ਹੈ 
ਮਾਨੋ (ਇਹ) ਹੁਕਮ ਫਿਰਦਾ ਹੈ । ੯੯ਅਪੁਾਪਤ ਦੀ ਪੂਪਤੀ, ਤੇ ਪੂਪੰਤੀ ਦੀ ਰੱਖਯਾ । 
₹੩ਸੇਸ਼ਣ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕਾਲ । "ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮਨੋ। "ਓਐਗਣਾੰ ਦਾ ਕਾਲ । "“ਮਾਯਾ 
ਸਦਾ ਚੁਫੇਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ (ਆਪ) ਅਸੈਗ ਤੇ ਕਾਮਨਾ ਤੌ” ਰਹਤ (ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ) । "੬ਜਲ 
ਵਿਚ ਸੁੱਕੇ ਰੱਖਣ। ਬਸਤ੍੍ ਨੂੰ ਤੇ ਸੁਰਮੇ' ਵਿੱਚ ਕਾਲਕ ਨ ਲੱਗਣ ਵੇਣੀ ਆ) 
ਮਲ ਜੂਪੀ ਪਟ ਨੂੰ ਪਦਾਰਬਾਂ ਰੂਪੀ ਜਲ ਵਿਚ ਤੇ ਪੂਵਿਰਤੀ ਰੂਪੀ ਕਾਲੋ” ਤੋਂ 
“”ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਡਾਂਢੇ ਅਚਰਜ ਚਰਿੱਕ੍ਰ ਹਨ । 
`ਤਪ£-ਹਰੀ। __3ਪ==ਸੁ। __ ਤੌਪਾ=-ਪੂਾਤ। 



ਈ੍ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੬੪੯) __ਗਾਸਿ ੨ । ਅੰਸੂ ੨, 

ਸੁਹਾਵਤਿ।ਜਿਮਿ ਮੁਨਿ ਮਹਿੰ ਰਘਬਰ ਛਬਿ ਪਾਵਤਿ । ਉਪਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਨ 
ਸੁਖ ਇਸ਼ਟ" । ਰਾਮ ਸਭਾ ਮਹਿ ਜਥਾ ਬਸ਼ਿਸ਼ਟ ॥ ੨੨ ॥ਸੈਤ ਬਿਲੋਕਤਿ 
ਅਨੰਦਬਿਲੋਦ/ਬ੍ਰੰਦ ਚਕੋਰ ਮਨਿੰਦ ਸੁ ਚੇਦਉਦੈਹੋਤਿਸੂਰਜਜਿਮਆਵੈ । 
ਕਮਲ ਬਦਨ ਸਿੱਖਨ ਬਿਗਸਾਵੈਂ॥੨੩॥ਦਾਸਨ ਰਿਦੈ ਦੀਪਸਮ ਬਿਰੈਂ ੨%। 

ਆਤਮ ਰਤਨ ਪਰਖਬੋ ਕਰੈਂ।ਕਿ੍ਪਾ ਦਿ੍ਸ਼ਟਿ ਜਿਸ ਮਾਥੇ ਹਾਬ। ਬਨੈ ਹੇਮੁ 
ਅਯੁ ਪਾਰਸ ਸਾਥ॥੨੪॥ਬਾਵਨ ਚੇਦਨ ਢਿਗ ਤਰੁ ਜੋਸੇ। ਮੁਕਤਿ ਸਰੂਪ 
ਸਮੀਪੀ ਤੈਸੇਂ। ਕਿਤਿਕ ਸਮਾਂ ਬੀਤਯੋ ਇਸ ਰੀਤਿ। ਸਭਿ ਤੇ ਰਹਿ ਉਦਾਸ 
ਪਰ੍ਭੁ ਪ੍ਰੀਤਿ“ ॥੨੫॥ “ਚਤਰਥ ਗੁਰੂ ਕਯੋ? ਸਿਧ ਜਾਨਯੋਂ। ਹੇਤ ਪਰਖਬੇ 
ਆਵਨ 'ਠਾਨਕੋਜਿਮ ਤੀਰਬਪਰ _ਜਾਤ੍ਰੀਆਵੈਂ,ਗੁਰ ਤਨ ਸੁਨਿ”ਤਿਮ ਸਿਧ 
ਸਭਿ ਧਾਵੈ ॥੨੬੪-ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਗਾਦੀ ਪਰ ਬੈਂਸੇਪੂਰ ਕਿ ਉਰ ਲਖਹਿ 
ਅਬਿ ਤੈਜੇ-। ਸਤਿਗੁਰ ਸਕਾ ਬਿਖੈ ਸਭਿ ਆਏ । ਬ੍ਰਿੰਦ “ਅਦੇਸ ਅਦੇਸਾ 
ਅਲਾਏ॥੨੭॥ਕ੍ਸ਼ਲਬੂਝ ਸ਼੍ਰੀਪਭੁ ਸਨਮਾਨੋ।ਨਿਕਟਿਬਿਠਾਇ ਹੇਰਿ ਹਰ- 
ਖਾਨੋ।ਪਰਖਨਿ ਕਾਰਨ ਚਰਚਾ ਰੀਤਿ।ਬੋਲੇ ਜੇ ਮੁਖਿ ਸਿੱਧ ਬਿਨੀਤ॥੨੮॥ 
“ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਤੁਮਰੀ ਸੈਗਤਿ ਬਿਖੈ । ਨਹਿੰ ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਜੋਗ ਕਹੁ ਸਿਖੈਂ ।ਮਨ 
ਬਿਰ ਹੋਹਿ ਨ ਜੋਗ ਬਿਹੀਨੋਮਨ ਥਿਰ ਬਿਨਨਹਿੰ ਆਤਮ ਚੀਨੇਂ॥੨੯॥ 

ਆਤਮ ਜਾਨੇ ਸਿਨਾਂ ਨ ਜੁਗਤਿ"'ਜੁਗਤਿਬਿਨਾਂ ਕਿਮ ਹੋਹਿ ਨ ਮੁਕਤਿ। 
ਮੁਕਤਿ ਬਿਨਾ ਬੈਂਧਨ ਮਹਿੰਰਹੈਤੌਂ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਮਹਿ ਕਯਾ ਲਹੈ॥੩੦॥ਇਹ 

ਸ਼ੈਕ ਹਮਰੇ ਮਨ ਮਾੰਹੀ । ਸਿੱਖੀ ਧਰਿ(ਪੱਯਭਿ ਕੁਛ ਨਾਂਹੀ । ਸੁਨਿ ਸ੍ਰੀ 
ਸਤਿਗੁਰ ਉੱਤਰ ਦੀਨਸਿ ।“ਜੋਗ ਆਸਰੇ ਜਿਸਕੋਂ ਲੀਨਸਿ ॥੩੧॥ ਸੋ 

ਸਤਿਨਾਮ ਹਮਾਰੇ ਮਤਿ ਗਤਿਸਕੋਂ ਸਿਮਰਤਿ ਨਿਸ ਦਿਨ ਚਿਤ ਮੈਂ।ਪ੍ਰੇਮਾ 
ਭਗਤਿ ਜਾਗ ਜਬਿ ਆਵਹਿ॥ਅਪਰ ਵਸਤੁ ਮਹਿ ਬਿ੍ਤੀ ਨ ਲਾਵਹਿ॥੩੨॥ 
ਕਮੂਪਦਾਈ ਤੇ ਪਿਆਰ ਉਪਦੇਸ਼ । (ਅ) ਸੂਖਦਾਈ ਇਸ਼ਟ (ਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ)ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ 
ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇ“ਦੇ ਹਨ । ੨ਇਸ਼ਬਿਡ ਹਨ । ₹ਜਿਕ੍ਰ (ਅਯ=) ਲੋਹਾ ਪਾਰਸ ਨਾਟ ਸੋਨ 

` ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।। $ਤਿਵੇ' ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੋ ਮੁਕਤ ਸਫੂਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । "ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਨ ਤੋਂ. 
ਉਦਾਸ ਰਹਿਣ । $ਸਿੱਧੰ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ । “ਗੁਰਾਂ ਦਾ (ਨਵਾਂ) ਤਨ (ਬਦਲਿਆ)ਸਕਕੇ । 

੯ਪਰਨ ਹਨ ਕਿ ਉੇ £ ਦੇਖੀਏ । ੯ਬੰਨਤੀ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ । (ਅ) ਜੋ ਮੁਖੀਏ ਸਿੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ 
ਨੀਤੀ ਵਾਲੈ,। “ਮਨ ਟਿਕੇ ਬਿਨਾਂ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ' ਜਾਣੀਦਾ । ੧੧ਜੜਨਾਂ, ਚਿਤ ਝ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦਾ 

ਲਿਰੋਧ । "“ਜੇਗ ਨੇ ਆਸਰਾ ਜਿਸਦਾ ਲੀਤਾ ਹੈ । 

#ਪ੧:-ਬਹੈ=ਜਗਮਗ ਕਰਦੇ ਹਨ । 1੫:=-ਪਰ, ਧਰਮ । 



- (੧੬੫੦ ) ਰਸ ੨। ਅੰਸੂ ੨, 

ਸਿਧਿ ਬਹੁ ਅਜ਼ਮੰਤਿਂ ਦਿਖਰਾਵਤਿ। ਨਿਜ ਕੀਰਤਿ ਜਗ ਬਿਖੈ 
ਬਧਾਵਤਿ11ਤਿਨਕੋ'ਛੋਰ ਨਾਮ ਬ੍ਰਿਤਿ ਅਟਕੀ। ਕੂਲਜਾਤਿ ਸਭਿਹੀ ਸੁਧਿ 
ਘਟਕੀ”; ॥ ੩੩ ॥ ਏਕ ਰੈਗ ਮਹਿ ਰਪਜੋ ਰਹੈਤਾ । ਬ੍ਰਿਤਿ ਦਿਸਥਿਰਤਾ 
ਜਬਹਿ ਲਹੈਤਪ੍ਰਕੁਕੀਕ੍ਰਿਪਾਂ ਹੋਇ ਤਤਕਾਲਾ । ਹੁਇ ਆਵੈ ਤਬ ਗਕਾਨ 
ਸੁਖਾਲਾ ॥ ੩੪ ॥ਆੜਮ ਗਤਾਨ ਅਚਲ ਜਬਿ ਪਾਵਗਿਰਜੁ ਮਹਿੰ ਸਰਪ” 

ਜਗਤ ਲਖਿ ਪਾਵਹਿ। ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕੌ ਨੀਕੇ ਜਾਨੀ£। ਨਹਿੰ ਦੌਰਹਿ 
ਮ੍ਰਿਗ ਮਨ ਹਿਤ ਪਾਠੀਂ॥੩੫॥ਭਾਵਾਭਾਵਾ ਬਿਲਾਵਹਿ ਸਾਰੋਂ। ਨਿਜ ਸਰੂਪ 
ਹੀ ਲਖਹਿ ਪਸਾਰੋ । ਐਸੇ ਪ੍ਰੋਮ ਭਗਤਿ ਮਹਿੰ ਹਮਰੇ। ਇਕ ਚਿਤ ਸੱਤ੧- 
ਨਾਮ ਕੋ ਸਿਮਰੇ॥੩੬ਪ੍ਰੇਮ ਬਹੀਨ ਜਿ ਸਾਧਨ ਮੁਕਤਿ । ਨਿਸ਼ਵਲ ਹੋਤਿ 
ਸੈਤ ਕੀ ਉਕਤਿ'ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਿ ਘਾਲ ਬਿਸਾਲਾ”। ਪ੍ਰੋਮ ਕਰਹਿ ਵਲ 
ਲਹਿ ਤਤਕਾਠ॥੩੭॥ਤੁਮਰੋ ਮਤ ਜੋ ਕਸ਼ਟ ਜੋਗੁ ਕੌ।ਕਲ ਮਹਿੰ ਦੇਹਿ ਨ, 
ਲਹੈ ਰੋਗ ਕੋ। ਜੇ ਪੁਰਨਿ ਗੁਰ ਤੇ ਸਿੱਧ ਕਰੇ"।ਅਨਿਕ ਜਤਨ ਤੇ ਮਨ ਕੌ 
ਬਿਰੈ॥੩੮॥ਪੁਨ ੩ ਜਬਿ ਆਇ ਅਗਾਰੀ। ਤਿਨ ਮਹੁੰ ਬਿਰਮਹੁ ਮਨ 

ਹਿਤਕਾਰੀ"। ਤਬਿਜਗਮਹਿੰ ਦਿਖਰਾਵਨ ਚਾਹੋ-ਨਰਬਹੁਪੂਜਹਿੰ-ਰਿਦਾ 
ਉਮਾਹੋ॥੩੯॥ਸਿੱਧਾਂ ਮਹੁੰ ਫਸਿਕੈ ਤਜਿ ਰਸਕੋ"। ਜਗਤ ਬਾਸ਼ਨਾ ਚਾਹਤਿ 
ਜਸਕੋ/ਆਤਮ ਗਜਾਨੀਕੈ ਸਿਧਿ ਸਾਂਰੀ। ਹਾਥ ਜੋਰਿਕਰਿ ਬਿਰਹਿੰਅਗਾਂਰੀ_ 
॥੪੦॥ ਇਨ ਕੋ ਤਜਿ ਕਰਿ ਲੇ ਰਸੁ ਗਾਨ । ਅਨੰਦ ਰੂਪ ਸਭਿ ਲਖਹਿ 
ਜਹਾਨ। ਭੇਖਿ“ਜੋਗਕੋ ਸਦਾਕਮਾਵੋਬਿਨਾਪ੍ਰੇਮਪ੍ਰਤੁ ਕੌ ਕਿਮਪਾਟੋ?।੪੧॥ 
ਮਨ ਨਹਿੰ ਜੀਤਹੁ ਇਤ ਉਤ ਧਾਵੈ। ਸਿੱਧਾਂ ਮਹਿ ਉਰੜਯੋ ਭਰਮਾਵੇ”। ਸਰੀ 

ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਿ ਕਰਿਕੈ।ਸ਼ਬਦ ਸੁਨਾਯਹੁ ਤਿਨਹੁ ਉਚਰਿ ਕੋ॥੪੨॥ 

ਕੰਨਿਧੀਆਂ ਸਿਧੀਆੰ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਕਰਾਮਾਤਾਂ। “ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਦੰਭਾਵ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨੂੰ 1 
ਭਰਿਦੇ ਵਿਚੋਂ ਸਭ (ਵਿਹਾਰਾਂ ਦੀ) ਸੋਬੀ । “ਹੱਸੀ ਵਿਚ ਸੱਪ (ਵਾਂਡੂ) ਭਾਵ ਮਿਥਿਆ । 

ਭਓੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕੇ । “ਮਨ ਰੂਪੀ ਮਿਰਗ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ । “ਇਹ ਹੈੱਤੇਂਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ” 
(%) ਕਿਸੇ ਵਿਚ ਭਾਵ (ਪਯਾਰ) ਕਿਸੇ ਵਿਚ ਨਾ ਪਜਾਰ, ਭਾਵ ਰਾਗ ਦ੍ਰੋਖ । ਇਹ ਸਭ ਦੂਰ 
ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ੯ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਿਸ਼ਵਲ ਹੈਦੇ ਹਨ ( ਇਹ _ਗਲ) ਸੋਭਾ ਦੀ 
ਬਾਣੀ (ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ) । “ਬਹੁਤੀ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ (ਨਿਸ਼ਵਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ) । "ਜੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੂ 

(ਜੋਗ) ਪਰਾਪਤ ਭੀ ਕਰ ਲਵੋ । "ਸਿੱਧੀਆਂ । "ਮਨ ਭੁਰਮਾ ਨੀਂ ਦੇ ਹੋ ਉਨਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮ 

ਕਰਕੇ । "ਐ(ਨਾਮ ਦੇ]ਰਸ ਨੂੰ । "“(ਤੁਸੀਂ) ਭੇਖ (ਲੈਕੇ) ਸਦਾ ਜੋਗ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ । 
#ਪ:-ਦਿਖਰਾਵਨ, ਦਿਖਰਾਵਹਿ । ਮਪ:=ਬਧਾਵਨ,ਬਧਾਵਹਿੰ । 

੨ਪਾ-ਜਧ ਬਧ ਨਿਜ ਘਰ ਕੀ। ਸ਼ੂਹਿ ਸਭਿ ਨਿੱਜ ਘਟ ਕੀ / 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੬੫੧) ਰਾਸਿ ੨ । ਅੱਸੂ ੨. _ 

ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਰੀ] 
੧ ਓ ਸਤਿਗੁਰਪੂਸਾਦਿ ॥ ਮਹਲਾ 8 

ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਘਰੁ ੬ ਕੇ ੩ // 

ਹਥਿ ਕਰਿ 5੩ ਵਜਾਵੇ ਜੋਗੀ ਥੋਥਰ ਵਾਜੈ ਬੇਠ ॥ ਗੁਰਮਤਿ ਹਰਿ ਗੁਣ 

ਬੋਲਹੁ ਜੋਗੀ ਇਹ ਮਨੂਆ ਹਰਿ ਰੈਗਿ ਭੇਨ ॥ ੧ ।। ਜੌਗੀ ਹਰਿ ਦੇਹੁ ਮਤੀ 
ਉਪਦੇਸੁ ॥ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਏਕੋ ਵਰਤੋ ਤਿਸੁ ਆਰੀ ਹਮ ਆਦੇਸੁ ॥ 

੧ ॥ ਰਹਾਉ । ਗਾਵਹਿ ਰਾਗ ਭਾਤਿ ਬਹੁ ਬੋਲਹਿ ਇਹੁ ਮਨੂਆ ਖੇਲੈ 
ਖੇਲ ॥ ਜੋਵਹਿ ਕੁਪ ਸਿੰਚਨ ਕਉ ਬਸੁਧਾਂ ਉਠਿ ਬੈਲ ਗਏ ਚਰਿ ਬੇਲ ॥ ੨॥ 

ਕਾਇਆ _ਨਗਰ ਮਹਿ ਕਰਮ ਹਰਿ ਬੋਵਹੁ ਹਰਿ ਜਾਮੈ ਹਰਿਆ ਖੇਤੁ ॥ 

ਮਨੂਆ ਅਸਬਿਰੁ ਬੈਲੁ ਮਨੁ ਜੋਵਹੁ ਹਰਿ ਸਿੰਚਹ ਗੁਰਮਤਿ ਜੇਤੁ ॥ ੩ । 

ਜੋਗੀ ਜੈਗਮ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਸਭ ਤੁਮਰੀ ਜੈ ਦੇਹੁ ਮਤੀ ਤਿਤੁ ਚੇਲ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ 

ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਹਰਿ ਲਾਵਹੁ ਮਨੂਆ ਪੇਲ ॥ ੪ ॥ ੯॥ ੬੧ ॥/ 
ਬੰਪਈ॥ ਸੁਨਜੋ ਸਬਦ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਜਬੈ/ਸ਼੍ਰੀਨਾਨਕ?” ਜਾਨਜੋ ਸਿਧ'ਤਬੈ। 
ਕਰੀ ਪਰੀਖਤਾ,ਛੋਰੀ ਗਿਨਤੀ'।ਹੋਇਪ੍ਰਸੈਨਭਨੀ ਮੁਖਬਿਨਤੀ॥੪੩॥ਬਿਦਾ 
ਭਏ ਕਹਿ ਚਲੋ 9ਅਦੇਸੁ। ਦੇਖਤਿ ਸੈਗਤਿ ਤਹਾਂ ਅਸ਼ੇਸ਼ੁ । ਅੰਤਰ ਧਯਾਨ 
ਭਏ ਤਤਕਾਲਾ । ਸਭਿ ਬਿਸਮਾਦ ਪਿਖਤਿ ਬਿਸਾਠ॥ ੪੪ ॥ ਪ੍ਰਸ਼ਨੌਤਰ 
ਸੁਠਿਕਰਿ ਸਭਿ ਕਾਨ॥ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਰੂਪ ੫ਛਾਨਾ। ਬੂਝੇ“ਸੈਤ ਕਹਾਂ ਤੇ 
ਆਏ£ਕਹਿ ਸੁਨਿ ਟਿਕੇ ਨ,ਤੁਰਤਸਿਧਾਏ॥੪੫॥ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਬ ਸੁਨ 
ਵਨ ਕੀਨਿ।(ਇਹ ਗੋਰਖਕੋ ਪੰਥ ਪ੍ਰਬੀਨ/ਵਿਰਹਿ ਸਰਬਮਹਿ ਇੱਛਾਚਾਰੀ। 
ਕਰਨ ਪਰੀਖਯਨੈਂ ਅਏ ਹਮਾਰੀ ॥੪੬॥ ਪ੍ਰਸ਼ਨੋਤਰ ਕਰਿ ਗਏ ਪਯਾਨ । 
ਸਿੱਧਾਂ ਢਿਗ, ਸਭਿ ਸਿਧ ਬਡ ਮਾਨ”। ਇਮ ਸੁਨਿਕੇ ਸੈਗਤਿ ਹਰਿਖਾਨੀ। 
“ਤੁਮਰੀ ਗਤਿ ਕਛੁ ਜਾਇ ਨ ਜਾਨੀ ॥ ੪੭ ॥ ਸਿੱਖਯਨ ਹਿਤ" ਨਿਜ ਰੂਪ 
ਧਰਜੋ ਹੈ। ਸੈਗਤਿ ਕੌ ਕੱਲਕਾਨ ਕਰਜੋ ਹੈ? । ਸੁਨਿ ਇਮ ਸਭਿਨਿ ਨਿਵ- 
ਯਹੁ ਸੀਸ । “ਤੁਮ ਸੁਖਦਾਤੇ ਹੋ ਜਗਦੀਸ਼॥੪੮॥ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦ੍੍ਸ਼ਟਿ ਸੈਗਤਿ 
ਪਰ ਕਰੀ । ਭਏ ਨਿਹਾਲ ਕਿਤਿਕ ਤਿਸ ਘਰੀ।ਕੇਤਿਕ ਦਮੱਸ ਬਿਤਾਵਨ 
ਕੀਨਿ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਸਾਲ ਪ੍ਰਬੀਨ ॥੪੯॥ ਇਤਿ ਸ਼ੀ ਗਰ ਪਤਾਪ ਸੂਰਜ 
੍ਰਿੰਬੇ ਦੁਤਿਯ ਗਾਲੇ “ਸਿੱਧ ਆਗਮਨ? ਪ੍ਰਰਿਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਦੁਤੀਓ ਅੰਸੂ ॥ ੨ ॥ 

"ਸ੍ਰੀ ਨਾਲਕ ਰੂਪ ਜਾਣਿਆਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ । “ਡਾਵ ਸੈਂਸੇ ਬ੍ਰਿਤੀ । "ਸਿਧੀਆਂ _(ਜਿਲ੍ਹਂ) ਪਾਸ 
ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿਧ ਵਤੇ ਮਾਨੀ ਹਨ । ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ (ਤਾਚਨ)ਲ£ । ਵਪ੪=ਪਾਰਰਾ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੬੫੨) ਰਾਸਿ ੨। ਅੰਸੂ ੩, 

ਤੋ. [ਪਾ ਸਿੱਖ ਹੋਯਾ । ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵ। ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ । ਖਗ ਸੇਵਾ] । 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਰਾਮਦਾਸ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹੈ' ਪ੍ਰੇਮ ਗ਼ਲਤਾਨ । ਸੱਤਿਨਮ 
ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਿ ਦੇ ਸਿੱਖਯਨ ਕਹੁ ਦਾਨ ॥ ੧ ॥ ਚੌਪਈ ॥ ਸਤਿਸੈਗਤਿ 
ਨਿਤਿ ਹੋਤਿ ਬਿਸਾਲਾ। ਆਵਹਿ, ਸਿੱਖ ਬਨਹਿੰ ਨਿਤ ਜਾਲਾ । ਜਹਿੰ 
ਕਹਿ ਨਗਰ ਗਾਂਮ ਬਡ ਛੋਟੇ। “ਗੁਰ” “ਗੁਰ” ਜਪਹਿ ਲਾਖ ਕਈ 
ਕੌਟੇ' ॥ ੨॥ ਸਿੱਖੀ ਕੇ ਮਾਰਗ ਸ਼ੁਭ ਪਰਿ ਹੀ” । ਅਪਰਨਿ ਕੇ ਮਤਕੋਂ 
ਪਰਹਰਿਹੀਂ । ਮਾਨੁਖ ਜਨਮ ਸਫਲਤਾ ਕਰਿਹੀ।ਗੁਰ ਮਹਿਮਾ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ 
ਧਰਿਹੀਂ ॥੩॥ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇਖਿ ਕਰਿ ਦੁਖਤਿ ਬਿਸਾਲੋਬਰਖਾ ਜਲਹਿ ਜਵਾਸੋ 
ਜਾਲੋ। ਸਹਿ ਨਹਿ ਸਕਹਿੰ ਕਮੂਢ ਕੁਭਾਗੇ । ਮਨਹੂੰ ਚੈਦ੍ਰਿਕਾ ਬਿਰਹਨਿ 
ਲਾਰੋ"॥੪॥ ਸ਼ਿੱਖਨ ਕੀ ਅਸ ਗੋਤਿ ਨਵੀਨ।ਏਕ ਤਪੇ ਨੇ ਦੇਖਨਿ ਕੀਨ । 
ਤਰਕ ਕਰਨਕੋ ਉਮਗਜੋ ਰਹੈ/“ਦਿਹੁ ਕੜਾ ਕੀਨਿਊ”ਨਰਨਿ ਸੋਂ ਕਹੈ॥੫॥ 
ਬੂਝਨ ਕੋ ਕਾਰਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਬਡੇਰੀ।ਆਇ ਸਭਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਹੇਰੀ । ਬੈਦਨ 
ਕਰਿ ਸਮੀਪ੫ ਤਬਿ ਬਿਰਜੋ। ਬੈਠਾਇਵ ਗੁਰ ਆਦਰ ਕਰ੧॥੬॥ਪੁਨ ਬੂੜਯੋ 
ਕਹਿ ਦੁਸ਼ਟਨ ਦਵਨੂ/“ਕਾਰਨ ਕਵਨ ਆਪ ਆਗਵਨਰ੍? । ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਹੁ 

੨੩ ਸਮਝੜਾਵਹ ਕ/ਹਕੌ।ਹਮਪੂਰਹਿ ਤਿਹਚਿਤ ਮਹਿੰ ਚਹਿਕੌ ॥੭॥ਤਪਾ ਕਹਨਿ 
ਲਾਗ/ਸਿ ਚਿਤ ਚਾਹੂ"। ਕਰਮਨ ਕਰਜੋ ਬਹੁ ਅਵਨੀ ਮਾੰਹੂ । ਸਕਲ ਮਤਨ 
ਕੇ ਸੈਤ ਵਿਸ਼ੇ%ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸਨੇ ਬਹੁ ਦੇਖੇ ॥੮॥ ਤੀਰਥ ਬ੍ਰਿੰਦਨ ਜਾਤ੍ਹਾ 
ਕਰੀ । ਬਹੁ ਥਲ ਜਲ ਪਾਵਨਤਾਂ ਧਰੀ । ਸਿੱਖ ਤੁਮਾਰੇ ਬਹੁ ਅਭਿਮਾਂਨੀ । 
ਸ਼ਾਸਤ੍ ਰੀਤਿ ਨ”ੋਂ ਜਾਨੀ ਮਾਂਨੀ॥ €॥ ਬਰਨਾਸ਼੍ਮ ਜਗ ਮਹਿ ਸਮੁ- 
ਦਾਏਕਹਯੋ ਬੋਦ ਸਭਿ ਕੇ ਮਨ ਭਾਏ। ਤੁਮਰੇ ਸਿੱਖਮ ਨ ਜਾਨਹਿਂ ਸੋਈ। ਏ 
ਸ਼ੁਭ ਰੀਤਿ ਚਲਤਿ ਨਹਿੰ ਕੋਈ॥੧੦॥ਤੁਮਕੋ ਜਾਨਹਿੰ, ਪੂਜਨ ਠਾਨਹਿੰਂ। 
_ਭੁਮਰੀ ਬਾਨੀ ਬਦਨ ਬਖਾਨਹਿੰ।ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋ ਸਿਮਰਨ ਕਗੰਹਉਰ ਮਹਿ 
ਧਯਾਨ ਤੁਮਾਰੋ ਧਰਹਿੰ॥੧੧॥ ਤੀਰਥ ਬੇਦ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨ ਜਾਨਜੋ । ਇਨ ਕੋ 

"ਕਈ ਜੋੜ । "ਪੈਂਦੇ ਹਨ । ਬਰਖਾ ਦੇ ਜਲ ਨਾਲ (ਜਿਵੇ) ਸਾਰਾ ਜਵਾਹਾਂ ਸੜ ਜਾੰਦਾ ਹੈ । 
$ਜਿਵੇ' ਚਾਨਣੀ ਵਿਛੇੜੇ ਵਾਲੀ ਨੂੰ (ਦੁਖਦਾਈ) ਲਗਦੀ ਹੈ । “ਉੱਛਲ੮/ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਭਬੜੀ 
ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ (ਲੋਗਾਂ)ਨੂੰ ਪੁਛਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ” ਆਉਣੇ ਦਾਕਾਰਨ ਕੀਹੈਊ“ਚਿਤ ਦੀ ਇੱਛਾ।੯ਬਹੁਤੀ 
ਬਾ ਤੇ (ਤੀਰਬ) ਕੰ ਦੀ ਪਵਿੱਤ੍ਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਭਾਵ ਤੀਰਥੀ' ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤੇ। __ 

ਪਾ:-ਨਹਿ। 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੬੫੩ ) ਰਾਸਿ ੨। ਅੰਸ ੩. 

ਧਰਮ ਸੁਭਾਵ ਨ ਮਾਨਜੋ' । ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਿੱਖਨ ਗਤਿ ਹੋਵਹਿ । ਜਨਮ 
` ਆਪਣਲੋ ਨਿਸ਼ਵਲ ਖੋਵਹਿੰ॥੧੨॥ ਸੁਨਿ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਤਬਿ ਕਹਸੋ। “ਕੌਨ 

ਮਹਾਤਮ ਵਿਨ ਕੋ” ਲਹਜੋ ]। ਕਰਹਿ ਪ੍ਰੀਤ ਸੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਧਮੰਗਿਕੌਨ ਪਾਇ 
ਫਲ ਅੰਤੀਵਾਰਊ0੧੩॥ਤ੫ੇ ਕਹਜੋ ਕਰਿਕੈ ਬਿਸਤਾਰਾ/ਤੀਰਬ ਮੱਜਨ 
ਫਲਦ ਉਦਾਰਾ” । ਪਾਪ ਖਾਪਤੇ ਆਪ ਸ਼ਨਾਨੋ” । ਕਰਹਿ ਅੰਤ ਕੌ ਸੁਰਗ 

ਪਯਾਨੇ॥੧੪॥ਅਨਿਕ ਭਾਂਤਿ ਕੇ ਸੁਖ ਤਹਿ ਪਾਵਹਿ । ਪਠਿ ਬੇਦਨ ਬ੍ਰਹਮ 
ਲੋਕ ਸਿਧਾਵਹਿੰ? । ਸੁਨਿ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਕ ਬਖਾਨਾ । “ਸੁਰਗ ਭੋਗ ਸੁਖ 

ਲਹਨੋਂ ਮਹਾਂਨਾ ॥ ੧੫॥ ਸਾਂਚ ਜਾਨਿ ਉਰ ਕਰਹੁ ਉਪਾਯਾ। ਮਹਾਂ ਕਜ਼ਟ 

ਤੇ ਲਿਹੁ ਤਿਨ ਪਾਯ' । ਸੋ ਸਭਿ ਸੈਤਨ ਮਿੱਥਕਾ ਜਾਨੋ।ਕਯੋਂ ਸੈਕਟ ਤਿਨ 
ਹਿਤ ਕਰਿ ਠਾਨੋ= ॥ ੧੬ ॥ ਸਤਿਸੈਗਤ ਸੇਵਹੁ। ਤੁਮ ਨਾਂਹੀ । ਕਯੋਂ ਸੁਖ 

ਤਿਨਹੁਂ ਲਖਹ” ਮਨ ਮਾਂਹੀ। ਸੱਤਕ ਵਸਤੁ ਤੁਮ ਲਖੀ ਨ ਕੈਸੇਚੱਕਵਰਤਿ 
ਸੁਖ ਰੈਕ ਨ ਜੈਸੇ॥ ੧੭॥ ਬ੍ਰਿਥਾਂ` ਦੋਸ਼ ਮਮ ਸਿੱਖਰਨ ਦੀਨਸਿ । ਤੱਤੁ 
ਵਸਤੁ ਕੌ ਭੇਦ ਨ ਚੀਨਸਿ । ਸਕਲ ਜਨਮ ਤੈਂ ਕੀਨ ਬਿਤੀਤ । ਮਿਲਯੋ 
ਨ ਗੁਰ ਨਹਿੰ ਆਵ ਪ੍ਰਤੀਤ ॥ ੧੮ ॥ ਜੈਗਮ ਤੀਰਬ ਅਤਿ ਸਤਿਸੈਗ। 
ਝਿਸ ਕੋ ਮਿਲਕੋ ਨ ਲਹਿ ਹਰਿ ਰੈਗਉਰ ਮਹਿ ਗਰਬ ਧਰਮੋ ਦਿਢ ਕੂਰਾਂ। 
ਤਬਹਿ ਮਿਟਹਿ ਮਿਲਿਹੈ ਗੁਰਪੂਰਾ॥੧੯॥ਸੁਨਿ ਕੈ ਤ੫ੈ ਕਹਯੋ ਆਚਾਰ" 
ਅਰੁ ਸਭਿ ਤੀਰਬ ਮੱਜਨ ਬਾਰ"'। “ਕਿਮ ਲਘ ਕਹਹੁ" ਜਿ ਸਤਿ 
ਨੇ ਮਾਨੋ । ਮਹਿਮ ਮਹਾਂ ਪੁਰਾਨ ਬਖਾਨੇ ॥ ੨੦ ॥ ਕਰ ਬਿਚਾਰ ਮੁਝ ਦਿਹੁ 
ਸਮੁਬਾਈ । ਸਤਿਸੈਗਤਿ ਕੀ ਕਿਮਿ ਬਭਿਆਈ” । ਤਬਿ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ 
ਹਿਤਕਾਰਿ”। ਸ਼ਬਦ ਸੁਨਾਯੋ ਕੀਨਿ ਉਚਾਰਿ ॥੨੧॥ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ॥ 

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੩ ।1 

ਰੋਗ! ਜਮਨਾਂ ਗੋਦਾਵਰੀ ਸਰਸੁਤੀ ਤੇ ਕਰਹਿ ਉਦਮੁ ਧੂਰਿ ਸਾਧੂ ਕੀ __ 

੧ਇਨ੍ਹਾਂ (ਸਿਖਾਂ ਦਾ) ਧਰਮ ਤੇ ਸੁਭਾਵ (ਵੇਦ ਅਨੁਸਾਰ) ਨਹੀ' ਜਾਣਿਆਂ । (%) ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੇਦਾਂ ਦਾ 

` (ਕਥਨ ਕੀਤਾ) ਧਰਮ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਤਾਤਪਰਜ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆਂ । “ਭਾਵ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ। “ਫਲ ਦੇ'ਦਾ 

ਹੈ ਬੜਾ।$੫੫ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਲ ਵਿਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ/“ਭਾਵ ਸੂਰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ 

ਕਰ ਲਿਆ । ੬ਧਾਰਨ ਕਰਨ । “ਤਿਸ(ਸਧ ਸੈਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ)ਤੁਸੀਂ' ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੈ।“ਐਵੇ” 

'ਡਿਟੰੰਮਾ । ੯ਸਤਿਸੈਗ ਟੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤੀਰ ਹੈ । “?ਕਰਮ । "ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਜਲ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ । 

'੧੩ਰੂਧਫੁ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ । "ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ । 
#ਪਾ:=ਲਖਜੇ । [ਪਾ£-ਸੇਵਕੇ, ਸੇਵੀ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੬੫੪ ) ਰਾਸਿ ੨। ਅੰਸੂ ੩. 

ਤਾਈ ॥ ਕਿਲਵਿਖ ਮੈਲੁ ਭਰੋ ਪਰੋ ਹਮਰੇ ਵਿਚਿ ਹਮਰੀ ਸੋਲੁ ਸਾਧੂ ਕੀ ਯੂਰਿ 
ਗਵਾਈ ॥ ੧ ॥ ਤੀਰਥਿ ਅਠਸਠਿ ਮਜਨ ਨਾਈ ॥ ਸਤ ਸੈਗਤਿ ਕੀ ਧੂਰਿ 
ਪਰੀ ਉਂਡਿ ਨੇੜ੍ਰੀ ਸਭ ਦੁਰਮਤਿ ਮੈਲ ਗਵਾਈ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜਾਹਰਨਵੀ 
ਤਪੈ ਭਾਗੀਰਥਿ ਆਣੀ ਕੇਦਾਰੁ ਥਾਪਿਓ ਮਹਸਾਈ ॥ ਕਾਂਸੀ ਕਿਸਨੁ ਚਰਾਵਤ 
ਗਾਊ ਮਿਲਿ ਹਰਿ ਜਨ ਸੋਭ ਪੀ ॥ ੨॥ ਜਿਤਨੇ ਤੀਰਥ ਦੇਵੀ ਥਾਪ 
ਸਭਿ ਤਿਤਨੇ _ਲੋਚਹਿ ਧੂਰਿ ਸਾਧੂ ਕੀ ਤਾਈ ॥ ਹਰਿ ਕਾ ਮੰਤੁ ਮਿਲੈ 

ਡਿਸਕੀ ਧੂਰਿ ਰਿ ਮੁਖਿ ਲਾਈ ॥੩॥ ਜਿਤਨੀ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਤੁਮਰੀ 
ਸੁਆਮੀ ਸਭ _ਤਿਤਨੀ ਲੋਚੈ ਧੂਰਿ ਸਾਧੂ ਕੀ ਤਾਈ॥ _ਨਾਨਕ 

ਹੋਵੋ ਜਿਸੁ ਲਿਖਿਆ ਤਿਸੁ ਸਾਧੂ ਧੂਰਿ ਦੇ ਹਰਿ ਪਾਰਿ ਲੰਘਾਈ 

ਹੂ 

ਨ ॥ 

ਜਿ 
ਘਾ 

ਦਰ ॥ 

ਮਾ ਤਗੁਰ ਮੁਖ ਤੇ ਸਨ ਸੁਨਜੋ ਸ਼ਬਦ ਸੁਅਰਥ ਸਮੇਤ।ਗਦ ਗਦ 
ਗਈ ਪਲ ਖ ਉਰ ਭਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਿਕੇਤਾੱ॥ਚੌਪਈ॥੨੨॥ ਤਪੇ ਰਿਦੇ ਸ਼ਰਧਾ 
ਤਬਿ ਰਿ ਭਯੋ ਬਹੁ ਭਾਂਤਿ ਬਡਾਈ।ਕ੍ਰਿਪਾਦ੍੍ਸ਼ਟਿ ਗੁਰ ਹੇਰਨ 
ਕਰੀ । ਜਿਸ ਤੇ ਦੁਰਮਤਿ ਤਿਸ ਕੀ ਹਰੀ ॥ ੨੩ ॥ ਕਹਿਨ ਲਗੜੋ “ਜਾਗੇ 
ਮਮ ਭਾਗਾ । ਅਨੁਰਾਗਤਿ ਰਾਵਰਿ ਮੁਖ ਲਾਗਾ'।ਜਬਿ ਤੁਮ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਹੁ 
"ਭਾਵ ਆਪਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਉਤਪੰਨ _ਹੋਇਆ ਹੈ । (ਅ) ਅਨ ਰਾਗ= ਅਨ “ਰਾਗ=ਰਾਗ ਤੋਂ 
ਚਹਿਤ ਗਾਵ ਰਾਗ ਦਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੇਕੇ । 

_ #ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਨੁਸਖੇ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇਂਹੇ ਦੀ ਥਾਵੈ' ਐਝਨਾ ਪਾਠ ਹੋਰ ਹੈ£- 
ਚੌਪਈ ॥ ਕਹਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ 'ਤਪਾ ਸੁਲੀਜੈ । ਰੀਗਾ ਆਦਿ ਜੁ ਤੀਰਥ ਭਨਾਜੈ । ਤੇ ਸਡਿ 

ਸਾਧੂ ਧੂਰ ਕੋ ਚਾਂਹੀ । ਲੋਕਨਿ ਕੇ ਅਘਿ ਤਿਨ ਮੈਂ“ ਪਾਂਹੀ ॥ ੨੨ ॥ ੫੫ ਮੈਲਿ ਕਰੁ ਹੋਇ 
ਮਲੀਨ । ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਧਾਰਨ ਜਬ ਕੀਨ ॥ ਤਿਲ ਕੀ ਧੂਰਿ ਤੇ ਮੇਲਿ ਸਤੁ ਜਾਇ । ਤਬ ਤੀਰਥ 
ਸਾਂਤੀ ਕੋ ਪਾਇ ॥ ੨੩ ॥ ਅਠਸਠ ਤੀਰਥੁ ਸੈਗਤ ਮਾਂਹੀ । ਕਰ ਸਤਿਮੈਗ ਸਰਬ ਵਲ ਪਾਹੀ । 
ਭਗੀਰਬ ਡਪ ਕਰ ਰੀਗਾ ਆਨੀ ॥ ਹਰਿ ਚਰਨੋ ਕ। "ਨਿਰਮਲ ਪਾਨੀ । ੨੪॥ ਤਿਹ ਮੱਜੇ 
ਪਾਪਨ ਹੁਇ ਨਾਸ । ਸੇ ਹਰ ਚਰਨ ਸਤਿਮੈਗ ਨਿਵਾਸ ॥ ਕਾਸੀ ਮਥੁਰਾ ਆਦਿ ਅਸਥਾਨੁ । 
ਹਰਿ ਅਵਤਾਰੁ ਤੇ ਉਤਮ ਜਾਨ ॥ ੨੫॥ ਸੇ ਹਰਿ ਮੈਤਨ ਰਿਦੈ ਮਬ਼ਾਟੂ॥ ਧਾਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਿ ਕਰੈ 
ਉਚਾਰਿ ॥ ਯਾਂਤੇ ਸਤਿਸੈਗਤਿ ਵਡਿਆਈ ॥ ਝੈਦਾਗਮ ਰਿਖਿਅਨ ਮੁਖਿ ਗਾਈ ॥੨੬॥ ਬਿਲ 
ਸਤਿਸੰਗ ਤਰਿਓ ਨਹ ਕੋਈ।। ਆਗੈ ਪਾਛੇ ਅਬਿ ਜੋ ਹੋਈ ॥। ਸੇ ਸਤਿਸੈਗ ਹਮ ਰੀਤ 
ਚਲਾਈ ॥ ਸਭਿ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪਾਈ ॥੨੭॥ ਵਸੀ ਹੋਤ ਸਤਿਮੈਗ ਮਹਤਮੁ ॥ ਹਮਨੇ 
ਗਾਯੋ ਜਾਨੁ ਕਰਿ ਆਤਮ ॥ ਤੁਮ ਆਪਨੇ ਮਨ ਲੇਹੁ ਬਿਚਾਜ਼ੁ।। ਅਹੈ ਸਿ ਤਬਿ ਕਰੋ ਉਚਾਰ” 
॥੨੮॥ ਦੋਹਰਾ ॥ ਸਰ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਪਾਸ ਤੇ ਸਬਢ ਸੁ ਅਰਥ ਸਮੇਤ ॥ ਸੁਨਜੋ ਤਪੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਰੈ 
ਸਮਥਯੋ ਸਗਰੇ ਹੇਤੂ ॥ ੨੮॥ ` ਇਹ ਕਿਤਾ ਸਿਬਲ ਜਿਹੀ ਹ ਤੇ ਅਖੇਪਕ ਲਗਦੀ ਹ। 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ। (੧੬੫੮) ਰਾਸਿ ੨। ਅੰਸੂ ਥੇ 

ਲਖਿ ਦਾਸ । ਤਬਿ ਉਰ ਦੇਤੇ ਤੁਰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ॥ ੨੪॥ ਮੋ ਮਨ ਮਾਂਨੀ ਮਾਨ 

ਮਹਾਂਨ”।ਮਹਿਮਾਂ ਨਹਿ ਮਾਨੀ ਮਤਿ ਹਾਨ”1। ਸਨਮੁਖ ਬੋਲਨੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ 

ਭੁਲਮਪ੍ਰਤਿਕੂਲਨਿ ਪਰ ਤਮ ਅਨੁਕਲਾ”$॥੨੫॥ਅਸ ਦਾਤੇਤਮਤਯਾਗਹਿ 

ਜੋਇ। ਸੈ ਮੂਰਖ ਲੋ ਸਭਿ ਕੁਛ ਖੋਇ। ਅਬਿ ਮਨ ਜਾਨਜੋ ਸੈਤ | ਮਹਾ- 

ਤਮ। ਜਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਗਯਾਤਾ ਆਤਮ'[॥੨੬॥ਤਜਿ ਪਖੰਡ/) ਗੁਰ ਕੋ 

ਸਿਖ ਹੋਇਓ। ਮਿਲਿ ਸਤਿਸੈਗਤਿ ਮਹਿੰ ਸੁਖ ਜੋਇਓ॥ ਨਿਕਟ ਰਹੈ ਕਬਿ 

ਅਨਤ ਸਿਧਾਗੈਸ਼ਹੀ ਗੁਰ ਪਗ ਪੰਕਜ ਉਰਧਾਰੈ ॥ ੨੭ ॥ ਨਿਤਿ ਸਿਖ ਦੇਸ਼ 

ਬਿਦੇਸ਼ਨ ਆਵਹਿੰ। ਲਗੇ ਦਰਬ ਅਰਪਨ ਹਰਖਾਵਹਿਂ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਮਰ 

ਦਾਸ ਇਕ ਦਿਨ ਕੋ ।ਚਲੇ ਖਰਚ ਲੇ ਇਤਨਕੁ ਧਨ ਕੋ'॥੨੮॥ ਅਰਪਹਿ 

ਅਧਿਕ ਸੁ ਦੇਤਿ ਹਟਾਇ। ਨਿਸ ਬਾਸੁਰ ਬਹੁ ਦੇਗ ਚਲਾਇਂ । ਸੈਚਹਿ 

ਕਰਕੋ ਨ ਘਰ ਮਹਿੰ ਤੋ । ਏਕ ਦਿਵਸ ਭੋਜਨ ਹੋਇ ਜੇਤੋ॥੨੯॥ ਆਇ 

ਨਿਤਾਪ੍ਰਤਿ ਹੁਇ ਗੁਜ਼ਰਾਨਾ । ਨਿਜ ਸਰੋਰ ਲਗ ਅਸ ਪਨ ਠਾਨਾ£। 

ਚਤਰਬ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੁ ਗੁਨਖਾਨੀ। ਸੇਵਾ ਲਖਮੀ ਕੀਨ ਮਹਾਂਨੀ॥੩੦॥ ਤੀਨ 

ਗੁਰਨ ਕੋ ਜਾਚਤਿ ਰਹੀ । ਤਉ ਸਮੀਪ ਕਰੀ ਕਿਮਿ ਨਹੀ । ਮਹਾਂ ਬਲੀ 
ਜੋਧਾ ਇਹੁ ਬੈਸੇਜਾਚਨ ਲਖਮੀ ਕੋਲਖਿ ਤੈਸੇ॥੩੧॥ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੀ ਤਬਿ 

_ ਆਈ। ਅਰਪਹਿੰ ਆਨ ਸਿੱਖਕ ਸਮੁਦਾਈ । ਮਾਂਯਾਂ ਮਹਿੰ ਅਲੋਪ ਨਿੜਿ 

ਐਸੇ । ਜਲ ਕਨ ਕਮਲ ਛੁਵੈ ਨਹਿੰ ਜੈਸੇ ॥੩੨॥ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਰਹਿਨ ਸਮੀਪੀ 
ਲਾਗਜੋ। ਧਨ ਆਗਮ ਤੇ ਮਨ ਅਨਰਾਗਜੋ। ਸਰਬ ਸੰਭਾਰਹਿ ਦੇਗ 

ਚਲਾਵਹਿ । ਕਾਜ ਅਪਰ ਹ੍ਰੋ ਸੋ ਨਿਰਥਾਵਹਿ[]॥੩੩॥ਮਹਾਂ ਦੇਵ ਮਨ ਮਸਤ 
ਰਹੈਤ। ਹਾਨ ਲਾਭ ਕਉ ਕਛੁ ਨ ਗਨੰਤਾ। ਰਿਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਤ ਗੁਰ ਕੌ ਭਾਰੀ। 

ਸ਼ਰੀ ਅਰਜਨ ਜੀ ਭਗਤਿ ਸੈਭਾਰੀ ॥ ੩੩ ॥ ਜਨਨੀ ਭਾਨੀ ਕੇ ਅਨੁਸਾਰੇ । 

੧ਜੋਰ ਮਨ ਮਹਾਨ ਹੈਕਾਰ ਕਰ ਹੈਕਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹ ਸੀ ।ਮੜਹੀਣੇ ਨੇ (ਆਪ ਦੀ) ਮਹਿਮਾਂ ਨਹੀਂ 

ਸੀ ਜਾਣੀ । ੧ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਉਤੇ (ਬੀ) ਤੁਸੀਂ ਢਿਆਲੁ ਹੇ । ਆਤਮ ਗਜਾਤ । “ਐਂਤਨਾ ਕੁ ਧਨ 

ਲੋੱਦੇ ਸਨ (ਜਿਤਨੇ ਕੁ ਨਾਲ) ਇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਖਰਚ ਚੱਲੇ । <ਭਾਵ ਸਾਰੀ ਆਯੂ ਤਕ ਇਹ 
ਪ੍ਰਣ ਧਾਰੀ ਰੱਖਿਆ । _“ਪਸ=ਸੈੱ' ਬਤ ਮਾਨੀ ਮੂਢ ਮਹਾਨ । 

ਪ8=ਸਹਿਮਾ ਸਿੱਖਲ ਕੀ ਨਹਿੰ ਜਾਨ । _;ਰੰਪਾ=ਅਬ। __ ਰੁੰਘਾ-ਬਖਸ਼ਹੁ ਆਪ ਤੁਮ 

'ੋਇ ਅਨਕੂਲਾਂ । ਪ੍ਰੋ ਪ-ਅਬਜਾਨਜੋ ਸਤਿਸੈਗ । _[ਪ:-ਗਜਾਨ ਨਿਜਾਤਮ । 
(0ਪ੪=ਗਿਣਤੀ । __[]੫੪-ਕਾਰਜ ਅਪਰ ਹ੍ਹੈ ਸੁ ਨਿਬਹਾਵਹਿ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੬੫੬) ਰਬੰਸ ੨। ਅੰ] ਤੇ, 

ਬੈਦਨ ਕਰਹਿ ਸੇਵ ਕੋ ਪਾਰੇ । ਸਕਚਤਿ ਰਹੈਂ' ਪਿਤਾ ਤੇ ਮਨ ਮਹਿ। ਬਿਵ- 
ਹਾਰੀ ਕਿਮ ਭਏ ਨ ਧਨ ਮਹਿੰ॥੩੫॥“ਅਲਪ ਬੇਸ ਮਹਿੰ! ਸਗਰੇ ਜਾਨਹਿੰ। 
੪ਬਾਂਤੇ ਨਹਿ ਬਿਵਹਾਰ ਪਛਾਨਹਿ'? । ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਸਭਿ ਜਾਨਹਿ ਪ੍ਰੀਤਿ । 
ਜਿਮ-ਬਰਤਤਿ ਜਨ ਗਨ ਕੇ ਚੀਤ॥੩੬॥-ਸੋਢੀਬੈਸ ਬਿਕੁਖਨ ਹੋਵਹਿੰਪ 
ਸਭਿ ਗੁਨ ਨਿਪਨ-,ਪਿਤਾ ਇਮ ਜੋਵਹਿੰ-ਨਿਜ ਕੁਲ ਮਹਿ ਰਾਖਹਿੰ 
ਗੁਰਿਆਈ । ਜਾਨਿ ਨ ਦੇਹਿੰ ਕਰਹਿ ਥਿਰਤਾਈ”-॥੩੭॥ ਅਪਰ ਲੋਕ 
ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਕੌ ਜਾਨਹਿ ।-ਸਕਿ ਬਿਵਹਾਰ ਮਹਾਂਨ ਪਛਾਂਨਹਿੰ।ਪਿਤਾ ਸਸੀਪੀ 
ਨਿਸਦਿਨ ਰਹੈ । ਦੇਠਿ ਲੇਨਿ ਸਗਰੋ ਨਿਰਬਹੈ ॥੩੮॥ ਸਭਿ ਬਿਵਹਾਰਨ 
ਮਹਿ ਸਵਧਾਨੇ । ਕਰਹਿ ਕਾਰ ਪਿਤ ਕੌ ਨ ਬਖਾਨੇ-। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੈਂ 
ਨ ਕੈਸੇ ਤਾਂਹੁ'। ਉਪਦੇਸ਼ਤਿ ਬਿਤਿ ਸਿੱਖਨ ਮਾਂਹ ॥ ੩੯॥ ਇਕ ਦਿਨ 
ਮੈਗਤਿ ਭਈ ਘਨੇਰੀ । ਸੁਨਜੋ ਚਹੈ ਬਾਨੀ ਗੁਰ ਕੈਰੀ । ਲਗੜੋ ਦਿਵਾਨ 
ਸਥਾਨ ਮਹਾਂਨ”ਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੱਖਯ ਸੁ ਮਿਲੇ ਸੁਜਾਨ 1॥੪੦। ਗਲ ਚਕੋਰ 
ਜਨੁ ਭਏ ਅਸ਼ੇਸ਼ੇਂਬਸਤਿਗੁਰ ਬਦਨ ਚੈਦ ਕੋ ਦੇਖੈਂ। ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਬ੍ਰਿੰਦ ਤਿ੍ਖਾ- 
ਤੁਰ ਬਹੁ ਲਹਿੰ।ਗੁਰ ਘਨ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬੂੰਦ ਚਹਿੰ॥੪੧॥ਸਭਿ ਸਿੱਖਜਨ 
ਕੀ ਲਖਿ ਕਰਿ ਲਾਲਸ । ਲਾਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਨ ਕ੍ਰਿਪਾਲਸ' । “ਜੇ ਕੋ 
ਮੇਰੋ ਸਿੱਖਜ ਕਹਾਂਵਹਿ । ਸ਼ੁਭ ਗਤਿ ਅੰਤ ਸਮੈ ਲਲਚਾਵਹਿ ॥੪੨॥ 'ਸੇਵਾ 
ਕਰਨ ਬਿਖੇ ਚਿਤ ਕਗੈਉਰ ਹੈਕਾਰ ਨ ਕਬਹੂੰ ਧਰੈ । ਅਪਰ ਜੁਗਨ ਮਹਿੰ 
ਤਪ ਕੋ ਤਾਪਨਿ । ਸਹਹਿ ਕਸ਼ਟ ਬਹ ਬਿਧਿ ਤਨ ਆਪਨ”॥੪੩॥ ਨਿਰ- 
ਮਲ ਅੰਤਹਿਕਰਨ ਕਰੇ ਹੈ । ਹਰ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਅਨੰਦ ਬਿਰੇਹੈ । ਸੋ ਤ੫ ਕੋ 
ਅਬ ਸਮਾਂ ਨ ਜਾਨਹੁੰ । ਸਤਿਸੈਗਤਿ ਕੀ ਸੇਵਾ ਠਾਨਹੁੰ॥੪੪॥ ਤਪ ਤੇ ਦਸ 

“(ਗੁਰੂ ਮਰਜਨ ਸਾਹਿਬ) ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿਚ (ਹਨ) ਦਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ, 

ਸਾਰੇ ਲੋਕ (ਇਹੀ) ਜਾਣਦੇ ਹਨ । "(ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ) 
ਪੀਤੀ ਨੂੰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇ” ਸ਼ਰੀ ਅਰਜਨ ਜੀ ਬ/ਬ੩ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ 
ਦੇ ਜੀ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਹੈ । (ਅ) ਜਿਵੇ ਜਨਗਨ=ਜ਼ਗਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਵਰਤੇ, ਉਹ ਬੀ 
ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਮੰਤਰਯਾਮੀ ਹਨ । ਸਹ ਅਰਜਨ ਜੀ) ਹੋਣਰੇ । £ਟਿਕਾਵਣਾ ਕਰਨਗੇ । 
“ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ (ਪ੍ਰਥੀਏ ਨੂੰ) । ੬ਕੱਠੇ। “ਸਾਰੇ ਚਾਤ੍ਰਿਕ (ਨਿਜ ਨੂੰ) ਬਹੁਤਾ ਤ੍ਰਿਖਾਵੈਤ ਰ੍ 
ਜਾਣਕੇ । 'ਦਗੁਰ ਰੂਪੀ ਬੱਦਲ ਤੋਂ' ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਝੂੰਦ' ਚਾਹੁਂਦੇ ਹਨ। ੯ਜ਼ਿਪਾਲ ਹੋ ਕੇ । 
੧₹॥[ਪਣੇ,ਤਨ ਤੇ । _ ₹੫:=ਮਹਾਨ ਸਥਾਨਾਂ । 1੫੧= ਸੁਜਾਨ । 



_ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਭਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੬੫੭) ਗਸਿ ੨। ਅੰਸੂ ੩. 

ਗੁਨ ਢਲ ਇਸ ਕੋਰਾ । ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਬਲਾਲਹੈ ਬਡੇਰਾ।ਤਪ ਕੋ ਬਹਦਿਨ 
ਜੈ ਨਿਤਿ ਤਾਪਤਿ । ਅਲਪ ਸਮੈ ਸੇਵਾਂ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ॥ ੪੫॥ ਦਿਵ ਸ਼ਰਧਾਂ 
ਧਰਿ ਸੇਵਾ ਕਰੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਭਵਜਲ ਤੇ ਤਰੈ। ਆਪਾ ਕਬਹੁ ਜਨਾਵਹਿ 
ਨਾਂਹਿਨ । ਕਹੈ ਕਠੋਰ ਦਖਾਵਹਿ ਕਾਹਿ ਨ ॥੪੬॥ ਸੇਵਾ ਕਰਿ ਲੇ ਚਤੁਰ 
ਪਦਾਰਥ । ਗੁਰ ਸਿਖ ਸੇਵਹਿ ਹੋਹਿ ਕ੍ਰਿਤਾਰਥ । ਬਿਨ ਸੇਵਾ ਤੇ ਕਗਤਿ 
ਨ ਪਾਵਹਿ। ਭਗਤਿ ਬਿਨਾਂ ਨਹਿੰ ਗਜਾਨ ਉਪਾਵਹਿ ॥੪੭॥ ਗਤਾਨ ਬਿਨਾਂ 
ਨਹਿ ਮੁਕਤਿ ਪਦਾਰਬ । ?ਵਾ ਮੂਲ ਸ ਕਰਹੁ ਕ੍ਰਿਤਾਰਬ'।ਜੋ ਸਤਿਮੈਗਤਿ 
ਸੇਵਾ ਠਾਨੇ। ਸੋ ਬਹੁ ਪਕਾਰੋ ਮਮ ਮਨ ਮਾਂਨੇ ॥੪੮॥ ਜਥਾ ਸ਼ਕਤਿ ਭੋਜਨ 
ਬਨਿਵਾਵੈ । ਨੰਮਿ੍ ਹੋਇ ਸਿਖ ਸੈਤ ਅਚਾਵੇ । ਚਰਨ ੫ਖਾਰੈ ਨੀਰ ਪਿਵਾਵੈ। 
ਕਰ ਬੀਜਨ ਲੋ ਪੌਨ ਡ੍ਲਾਵੈ॥ ੪੯॥ ਚਾਂਪਹਿ ਚਰਨ” ਮਧੁਰ ਕਹਿ 
ਬਾਨੀਪਟ ਪਹਿਰਾਵੈ ਬਿਨੈ ਬਖਾਨੀ। ਅਰਪਹਿ ਫਲ ਬਰ ਫੂਲ ਅਪਾਰੀ।। 
ਬਸਤ੍ ਪਖਾਰਹਿ ਸ਼ੈਤ ਅਗਾਰੀ ॥੫੦॥ ਮੰਦਰ ਚਿਨਹਿ ਚਿਨਾਵਹਿ ਚਾਰੂ। 
ਜਹਿਂ ਬਿਸਰਾਮਹਿੰ ਸੈਤ ਉਦਾਰੂ । ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰੋਮ ਸਹਤ ਕਰਿ ਸੇਵਾ । 
ਬਜਾਪੈ ਮਨ ਕੋ ਅਹੈਮੇਵਾ ॥ ੫੧ ॥ ਇਸ ਪਰ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸ ਬਖਾਨਾ:1 
ਇਕ ਨਰ ਨੇ ਖਗ ਸੇਵਾ ਠਾਨਾ।ਪਾਨੀ ਚੋਗ ਦੇਹਿ ਧਰਿ ਉਚੇਂ“ । ਸਭਿ 
ਪੰਛੀ ਤਿਹ ਸਦਨ ਪਹੁਚੇ॥੫੨॥ ਖਗ ਪ੍ਰਸੈਨ ਬਹੁ ਤਿਸ ਪਰ ਹੋਇ। ਆਨੇ 
ਹੈਸ ਸਦਨ ਤਿਹ ਦੋਇ। ਖਾਇ ਨ ਚੋਗ ਨ ਪੀਵੈਂ ਪਾਨੀ।ਤਿਨ ਪਿਖਿਕੈ 
ਚਿਤ ਚਿੰਤਾ ਠਾਨੀ ॥ ੫੩॥ ਕਿਨਹੂੰ$ ਆਨਿ ਤਿਸੈ ਸਮੁਝਾਇਸ-ਮੁਕਤਾ 
ਦੂਧ ਖਾਇ ਤ੍ਰਿਪਤਾਇਸ- ਸੁਨਿ ਅਨਬਿਧ ਮੁਕਤਾ” ਸੋ ਲੜਾਇਵ। ਰੁਚਿ 
ਕਰਿ ਹੈਸਨ ਸੈ ਤਹਿ ਖਾਇਵ ॥੫੪॥ ਪੀਯੋ ਦੁਗਧ ਨੀਰ ਕੌ ਤਯਾਗਾ। ਭੇ 
ਪ੍ਰਸੈਨ ਤਿਹ ਪਿਖਿ ਅਨੁਰਾਗ।ਦੋਇ ਲਾਲ ਉਗਲੇ ਧਰਿ ਦੀਨੇ। ਹੈਸ ਗਏ 
ਉਡਿ ਸੋ ਤਿਨਿ ਲੀਨੇ॥੫੫॥ਬੇਚ ਤਿਨਹੁਂ ਕਉ ਧਨ ਬਹੁ ਆਨਜੋ| ।ਸੁੰਦਰ 
ਸਦਨ ਬਨਾਵਨ ਠਾਨਕੋਪ । ਕਰਹਿ ਬਿਹੰਗਨ ਸੇਵ ਬਿਸਾਲਾ। ਬਿੰਦ ਹੈਸ 

ਵਾ (ਸਭ ਦਾ) ਮੁੱਢ ਹੈ ਸੈ ਸੈਢ ਕਰੋ ਤੇ ਟਿ ਗਾਲ ਹੋਵੋ । “ਪੱਖਾ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੋਕੇ । “ਚਰਨ 
ਦਾੱਬੇ। “ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ । “ਪਣੀ ਤੇ ਚੋਗਾ ਰਖ ਦੇਵੇ ਉੱਚੀ (ਥਾਂ)। 5ਅਣਵਿਧ ਮੋਤੀ । 
ਕਪ:-ਪਦ। ਹਪਾ:-ਅਗਾਰੀ। _ ਤਘਾ:-ਇਹ ਕਥਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਸਾੜ੍ਹ ਹੈ ਇਸ 
ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾਓ, ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਹੈਸ ਰੂਪ 
ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਪੂਰਨ ਮੈਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਟੋ । ਕੂੰਪਾ:-ਕਿਸਹੂੰ । [ਪਾ:-ਲੀਨੋ । ਉਪ -ਕੀਨੈ। 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ! ( ੧੬੫੮) ਰਾਸਿ ੨। ਅੰਟੂ ੩. _ 

ਆਏ ਇਕ ਕਾਲਾ॥੫੬॥-ਦੇਖਹਿੰ ਚਲਿ ਜੋ ਭਗਤ ਹਮਾਰੋ-। ਇਮਿ ਚਹਿ 

ਤਿਹ ਘਰ ਆਵਿ ਹਜ਼ਾਰੋਂ । ਅਨਬਿਧ ਮੁਕਤਾ ਧਰੇ ਅਗਾਰੀ । ਦੀਨਸਿ 

ਦੁਗਧ ਸੇਵ ਹਿਤਕਾਰੀ'॥੫੭॥ਤਿਹੇ ਪਰ ਸਭਿ ਪ੍ਰਸੈਨ ਤਬਿ ਹੋਇ ਰਤਨ 

ਅਨੇਕ ਦੀਨ ਤਿਹ ਜੋਇ।ਕੁਪ ਸਮਾਨ ਭਯੋਂਖਗ ਸੇਵੈਸੈਤਨ ਸੇਵ”ਮਹਾਂ 

ਵਲ ਲੋਵੈ ॥੫੮॥ ਨਿਧਿ ਸਿਧਿ ਕੇ ਦਾਤਾ ਨਿਤਿ ਸੈਤ। ਮੁਕਤਿ ਪਦਾਰਬ 
ਦੇਵਤਿ ਅੰਤ।ਹੈਸ ਸਮਾਨ ਸਿੱਖਜ ਜੋ ਮੇਰੇਇਨ ਸੇਵੇ ਫਲ ਪਾਇ ਘਨੌਰੇ 

॥੫੯/ਅਲਭ ਵਸਤੁ ਐਸੀ ਨਹਿ ਕੋਈਮਮ ਸਿਖ ਸੇਵੇ ਪਾਇ ਨ ਜੋਈ' । 

ਇਮ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਮਹਾਤਮਕਹਜੋ ਸੁਨਤਿ ਸਿਖ ਲੇ ਸੁਖ ਆਤਮ॥ 

੬੦॥ਦੋਹਰ॥ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬ੍ਰਿਧ ਅਮਰ ਜੀ ਆਇ ਤਿਨਨਹੁੰ ਕੇ ਪਾਸ ਗ੍ਰਾਮ 

ਕਿਤਿਕ ਅਰਪਨਿ ਕਰੇ ਅਕਬਰ ਬਿਨੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ॥੬੧॥ ਸੋ ਸਗਰੇ ਹੀ ਗ੍ਰਾਖ਼ 

ਗ਼ਨ ਗੁਰਤਾ ਗਾਦੀ ਸਾਥ । ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਕੌ ਦਏ ਕੁਲ ਕੁੱਲਜਨ ਕੇ 

ਨਾਥ ॥੬੨॥ ਝੌਪਈ॥ ਆਪ ਅਛਤ ਹੀ” ਪ੍ਰਥਮ ਪਠਾਏ। ਤਾਲ ਖਨਾਵਨਿ 

ਕੋ ਫੁਰਮਾਏ । ਕੁਛਕ ਖਨਯੋ ਅਰ ਗ੍ਰਾਮ ਬਸਾਵਾ । ਨਾਮ 'ਗੁਰੂ ਕੌ ਚੱਕ” 

ਧਰਾਵਾ ॥੬੩॥ ਅਸ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਨਤਿ ਸਭਿ ਸਿੰਘ। ਕਰੀ ਬਿਕਾਰਨ' ਕੋ 

ਬਡ ਸਿੰਘਹਾਬ ਜੋਰਿ ਬੋਲੇ ਤਬਿ ਸ਼੍ਰੋਡ।“ਰਾਮਕੁਦਿਰ!ਤੁਮ ਅਨੰਦ ਉਦੋ- 

੩॥੬੪॥ਕਬਾ ਸੁਨਾਇ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦੀਏ।ਜਿਸ ਤੇ ਭਏ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੀਏ। 

ਅਬ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੀ ਕਬ। ਕਰਹੁ ਸੁਨਾਵਨ ਹੋਈ£ਜਥਾ॥੬੫॥ਐਸੋ 

ਤੀਨ ਲੋਕ ਕੇ ਅੰਦਰ। ਸੁਨਕੋ ਨ ਥਲ ਤੀਰਥ ਅਤਿ ਸੁੰਦਗ ਕਿਮ ਉਤ- 

ਪਤੀ ਭਈ ਇਸ ਕੇਰੀ । ਮਹਿਮਾ ਕਹੀ ਨ ਜਾਹਿ ਬਡੇਰੀ॥੬੬॥ ਜਿਸ ਕੌ 

ਮਹਾਂ ਮਹਾਤਮ ਆਹਿ।ਕਹਜੋ ਬਹੁਤ ਸ਼੍ਰੀਗ੍ਰਿੰਬ ਸ ਮਾਂਹਿ। ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ 

ਤਾਲ ਲਗਾਵਾ?। ਹਰਿ ਮੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਬਨਿਵਾਵਾ ॥੬੭॥ ਲਛਮੀ ਸਥਿਤ 

ਸੇਵਤੀ ਜਹ।ਮੈਤਨ ਕੇ ਚਿਤ ਭਾਵਤਿ ਮਹਾਂ/ਮਹਾਂਕਠੋਰਜਗਤ ਅਸਕੋਇ 

ਨ।ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਜਿਸ ਹੋਇ ਨ॥੬੮॥ਅਸ ਦੁਰਭਾਗਿ ਕਵਨ ਜਗ 

ਹੋਇਕਰਹਿ ਤਰਕਨਾ ਇਸ ਕੋ ਜੋਇ। ਦਰਸ਼ਨ ਤੋ ਮਨ ਹਰਿਬੇ ਹਾਰੋ 

੧ਜੇਵ। ਕਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ । “(ਤਿਵੇ' ਹੈ) ਮੈਤ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ । “ਭਾਵ ਅਕਬਰ ਨੇ ਆਕੇ ਗੁਰੂ 

ਅਮਰ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਸ । “ਭਾਵ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ । “ਬਿਕਾਰਾਂ ਫੂਪ ਹਾਝੀ 
(ਦੇ ਮਾਰਨੇ ਲਈ ਜੋ) ਬੜੇ ਸ਼ੇਰ ਮਨਿੰਦ ਹਨ (ਸਿੰਘ) । #ਮਨ ਹਰਨ ਵਾਲੇ । 

#ਪਾ:-ਬਠਿਓਂ । __ 1ਪਾਤ=ਸੂਖ । ___ਤਪਾ-ਬੀਤੀ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੬੫੯) ਰਾਸਿ ੨। ਅੰਸੂ ਬ. 

ਮੱਜਨ ਸੇਵਨ ਤੇ ਸੁਖ ਭਾਰੋ੬੯॥ਸਕਲ ਜਨਨ ਕੋ ਸਭਿ ਫਲ ਦਾਇਕੇਂ 
ਜਥਾ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ ਨਾਇਕ” । ਦੇਵਨ ਗਨ ਕੇ ਰਹਿਬੇ ਲਾਇਕ' । 
ਪਰਹਿ ਭੀਰ ਤੇ ਬਨਹਿ ਸਹਾਇਕ ॥ ੭੦ ॥ ਇਸ ਕੋ ਸਕਲ 
ਸੁਨਾਵਹੁ । ਸ਼੍ਰੋਤਨ ਕੋ ਸੇਦੇਹੁ ਮਿਟਾਵਹੁ । ਸਭਿ ਕੇ ਰਿਦੇ ਲਾਲਸਾ ਭਾਰੀ । 
ਗਹੀ ਆਇ ਕਰਿ ਸ਼ਰਨ ਤਿਹਾਰੀ ॥੭੧॥ ਤੁਮਹੋ ਮਹਾਂ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸ੍ਰਬੱਗਕ 
। ਬ੍ਰਹਮ ਗਯਾਨ ਤੇ ਮਹਾਂ ਤੜੱਗਯ" । ਸ਼ਕਤਿਮਾਨ ਚਾਹੋ ਜਿਮਿ 
ਕਰਹ । ਨਹਿ ਤ੍ਰਿਲੋਕ ਮੈਂ ਕਿਸ ਭੈ ਧਰਹੁ ॥ ੭੨॥ ਭੂਤ ਭਵਿੱਖਜਤ ਕੇਰਿ 
ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ।ਰਾਵਰਿ ਰਿਦੈ ਸਰਬ ਕੀ ਗਜਾਤਾ। ਪ੍ਰੋਮ ਜਾਨ ਕਰਿ ਮਨਿ ਸ੍ਰੋਤ 
ਨਿ ਕਰਹੁ ਸੁਧਾਸਰ ਕੋ ਬੱਖਜਾਨ'॥॥੭੩॥ਰਾਮਕਇਰ ਭਾਈ ਸੁਨਿ ਸਬੈ। 
ਪਰਮ ਪ੍ਰਸੈਨ ਭਯੋ ਮਨ ਤਬੈ।ਕਬਾ ਸੁਨਨਿ ਕੀ ਲਾਲਸ ਜਾਨੀ,ਹੈ ਸ੍ਰੋਤਨਿ 
ਕੇ ਪ੍ਰੀਤਿ ਮਹਾਂਠੀ ॥੭੪॥ ਮਨ ਮਹਿ ਕਰਤਿ ਸੁ ਭਯੋ ਵਿਚਾਰਾ । ਸ੍ਰੋਤਨਿ 
ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੇਖਿ ਅਪਾਰਾ।ਯਾਂ ਤੇ ਕਥਾ ਕਹਿਨ ਪਰ ਗੁਰਕੀ। ਵਧੀਪ੍ਰੀਤਿ ਕਾਈ 
ਕੇ ਉਰ ਕੀ ॥੭੫॥ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘਾਦਿਕ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਤਾ। ਕਰੇ ਸਗਾਹਿਨ ਅਨੰਦ 
ਉਦੋਤਾ।ਪੈਨ ਸੁਮਤਿ ਅਰੁ ਚਾਹਿ ਤੁਮਾਰੀ। ਗੁਰ ਕੀ ਕਥਾ ਸੁਨਨਿ ਅਧਿ- 
ਕਾਰੀ ॥੭੬॥ ਸੁਨਹੁੰ ਪ੍ਰਮ ਧਰਿ ਸਰਬ ਸੁਨਾਵਉ' । ਸਭਿ ਸ੍ਰੋਤਨਿ ਕੇ ਰਿਦੇ 
ਰਿਝਾਵਉਂ' । ਜਿਸ ਕੇ ਸੁਨੇ ਭਰਮ ਬਿਨਸਾਵੈ' । ਗੁਰ ਆਸ਼ੈ ਕੋ ਸਿਖ ਸਭਿ 
ਖਾਵੈਂ ॥੭੭॥ ਅਤਿ ਸੁੰਦਰ ਗੁਰ ਕੋ ਇਿਤਿਹਾਸ । ਰਿਦੇ ਥਿਕਾਰਨ ਕਰਤਾ 
ਨਾਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੀ ਸ਼ੁਭ ਕਥ॥ਭਈ ਜਥਾ ਉਚਰੋਂ' ਮੈ ਤਬਾ॥੭੮॥ 
ਇਕ ਮਨ ਹੋਇ ਸੁਨਹੁ ਕਰਿ ਪ੍ਰੀਤਿ।ਮਹਾਂ ਮਹਾਤਮ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਮੈਤਿ।ਸਤਿ- 
ਗੁਰ ਕਥਾ ਕਿ ਹੈ ਸੁਖਰਾਸਿ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੇ ਕਸ਼ਟ ਬਿਨਾਸਿ! ॥੭੯॥ 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਰਾਂਮਕੁਇਰ ਭਾਈ ਤਬੈ ਕਰਿ ਸ਼੍ਰੋਤਨਿ ਸਵਧਾਂਨ । ਕਰਨ ਲਗੋ 
ਇਤਿਹਾਸ ਕੋ ਬਰਨਨ ਜਥਾ ਮਹਾਂਨ ॥ ੮੦॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ 
ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਦੁਤਿਯ ਰਾਸੇਂ 'ਸ਼ਰੋਤਨਿ ਕੋ ਬੂਬਖੋ” ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਤ੍ਰਿਤੀਓ ਅੱਸੂ । ੩ ॥ 

੪, [ਜੈਮਲ ਫੱਤੇ ਦਾ ਚਿਤੇੜ ਤੇ ਆਕੀ ਹੋਣ] _. 
ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਕੁਇਰੋ ਵਾਚ ॥ ਚੌਪਈ ॥ਸ੍ੋਤਨਿ ਕੀ ਉਰ ਚਾਹਿ ਬਿਚਰਿਕੈ।ਬੋਲੇ ਰਾਮ- 
ਗ੍ਰੱਇਰ ਹਿਤ ਧਰਿਕੋ--। ਕਥਾ ਸੁਧਾਸਰ ਕੀ ਭਈ ਜੈਸੇ। ਸੁਨਹੁ ਕਾਨ ਦੈ 
"ਜਗਤ ਦ। ਸੁਆਮੀ । “ਗਾਂਢ ਸਾਂਰੇ ਪਵਿੱਤੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਯੋਗ । <ਬੜੇ ਤੱਤਵੇਤਾ / 

_ ੧#਼੍ਰੇਤਿਆ ਦੇ ਖ਼ਨ ਦਾ । “ਅੰਸ੍ਰਤੁਸਰ ਦੀ ਕਥਾਂ ਕਰੋ। 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੬੬੦) ਰਾਸਿ ੧। ਅੰਸੂ ੪. 

ਬਰਨੌਂ ਤੈਜੇ॥੧॥ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਜਬਿ ਭਏ । ਸਿੱਖਯਨ ਗਨ ਉਧਾਰ 
ਜਿਨ ਕਏ। ਰਚਨ ਬਾਪਿਕਾ ਕੀਨਸਿ ਤਯਾਰੀ । ਮਹਲ ਚਿਨਾਵਤਿ ਭੇ ਬਡ 
ਭਾਰੀ॥੨॥ਲਗੇ ਅਨਿਕ ਕਾਰੀਗਰ ਕਰਨੇ। ਬਹੁਤ ਮਜੂਰ ਕਹਾਂ ਕੋ ਬਰਨੇ। 

ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੇ ਨਰ ਚਲਿ ਆਵੈਂ। ਸੇਵ ਬਾਪਿਕਾ ਕੀ ਸੁ ਕਮਾਵੈਂ ॥੩॥ ਕਿਤੋ 
ਕਾਲਾਬੀਤਮੋ ਕਰਿਵਾਵਤਿ । ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬਯੋਂਤ ਬਤਾਵਤਿ । ਲੋਕਨ 
ਕੋ ਉਧਾਰਿਬੇ ਹੇਤੁ। ਬਨਵਾਵਤਿ ਕਹਿ ਕ੍ਰਿਪਾਨਿੜੇਤੁ॥੪॥ਉਤ ਦਿੱਲੀਮਹਿੰ 

ਅਕਬਰ ਸ਼ਾਹੁਜੈਮਲ ਵੱਤਾ ਰਹਿ ਤਿਸ ਪਾਹੂ।ਬਡ ਜੋਧਾ ਦੋਨਹੁੰਰਜਪੂਤ। 
ਲਖਿ ਤੁਰਕੋਸ਼ ਬਲੀ ਕਿਯ ਸੂਤ" ॥ ੫॥ ਗਢ ਚਤੌੜ ਕੌ ਰਾਜ ਕਹਤੇ । 

ਆਇਸ ਅਕਬਰ ਕੀ ਬਰਤੇਤੇ । ਕਬਹਿ ਰਹੈ' ਨਿਜ ਗੜ ਕੇ ਮਾਂਹ ਕਥਿ 
ਦਿੱਲੀ ਮਹਿ ਅਕਬਰ ਪਾਹਿ ॥੬॥ ਇਕ ਦਿਨ ਪਿਸ਼ਨ” ਸੁਨਾਵਨਿ ਲਾਗ/। 

“ਸੁਨਹੁ ਖੁਦਾਵੈਦ ! ਤੁਮ ਵਡਭਾਗਾਂ । ਤੀਨ ਵਸਤੁ ਜੈਮਲ ਘਰ ਮਾਂਹਿ । 
ਸੋ ਰਾਵਰਿ ਕੇ ਉਚਿਤੀਆਹਿ॥੭॥ਬਲੀ ਤੁਰੇਗਮ ਰੁਚਿਰ ਮਤੈਰ॥ਦੋਨਹੁਂ 
ਘਰ ਰਾਖਹਿ ਬਿਧਿ ਸੋਗ । ਇਹਾਂ ਨ ਆਨਤਿ ਤ੍ਰਾਸ ਬਿਚਰਿਕੈ ।-ਸ਼ਾਹੁ 
ਲੋਹਿਗੋ ਚਾਰ ਨਿਹਰਿਕੌ-॥੮॥ਇਕ ਜੈਮਲ ਤਨ੍ਜਾਂ ਤਨ ਸੁੰਦਰ । ਚਾਤੁ- 

ਰਤਾ ਚੈਚਲ ਗਠ ਮੰਦਰ । ਕਮਲ ਪੱਤ੍ਰ ਬਿਸਤਾਰ ਬਿਲੌਚਨ” । ਪਿਖੰਤਿ 
ਕਟਾਛਨ ਧੀਰਜ ਮੋਚਨ'॥੯॥ਬੇਨੀ ਨਾਗਨ ਸੀ ਸਟਕਾਰੀ£ । ਮੱਧਯਦੇਸ਼ 

ਸੁਖਮ;ਕੁਚ ਭਾਰੀ” । ਗੌਰ ਰਗ ਚੈਪਕ ਜਨੁ ਪਾੜਿ” । ਕਿਧੋਂ ਦਿਪਤਿ; 
ਕੈਚਨ ਅਵਿਦਾਤ੯ ॥੧੦॥ ਭੌਰ ਗੁੰਜਾਰਤਿ ਜਿਹ ਪਰਵਾਰਤਿ।ਸਖੀ ਪਾਸ 
ਤੇ ਗੰਹਤ ਬਿਡਾਰਤਿ"। ਚੌਦਹਿ ਬਰਖਨ ਕੀ ਬਰ ਬਾਲ। ਮਨਹੁ ਅਧੂਮ 
ਲਾ ਹੈ ਜ੍ਰਾਲਾ"॥੧੧॥ਜਿਸਕੀ ਜਾਤਿ ਪਦਮਨੀ ਕਹੈਂਭੂਖ਼ਨ ਭਾਰ ਦੇਹਿ 
ਨਹਿੰ ਸਹੈ।ਸਖਿਯਨ ਬਾਂਹੁ ਗਹੇ ਜਬਿ ਚਾਲਤਿ । ਕਚਨ ਕੁਚਨਕੇ ਭਾਰ 

ਬਿਹਾਲਤਿ"₹ ॥੨੨॥ ਬੀਚ ਪਜਾਮੇ ਉਰੂ " ਜੁ$ ਮੇਲੇ । ਗੋਲ ਸਛੀਲਕ"" 

੧ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਰੇ ਭਾਵ ਅਕਬਰ ਨੇ ਬਲੀ ਜਾਣਕੇ ਮੇਲ ਕਰ ਲਿਆਂ । “ਚੁਜ਼ਲ । “ਲਾਇਕ; 

ਜੋਗ। “ਕਮਲ ਫੁਲ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਤ ਚੌੜੇ ਹਨ ਨੇਤ । “ਧੀਰਜ ਛੁਫ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਝਗੁੱਤ 
ਲਾਗਨ ਵਰਗੀ ਪਿਫੇ ਲਮਕਦੀ ਹੈ”ਲੱਕ ਪਤਲ॥ ਤੇ ਛਾਤੀ ਭਰੀ । "ਚੈਬੇ ਦੀ ਜਾਣੋਂ ਪੰਗਤੀ । 

€ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਦਾ ਹੈ ਸੋਨਾ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦ। (ਅ) ਸੂੱਛ ""ਉੜੌਂਦੀ ਰਟਿੰਦੀ ਹੈ ਭੇਰਿਆਂ ਨੂੰ । ""ਬਏਂ ਤੋੱ 
ਰਹਿਤਨਾਣ ਹੈ ਅਗਨੀ ਦੀ।ਦਗਹਿਕਿਆੰ ਦ: ਭਾਰ ਦੇਹ ਤੇ ਸਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ । "''ਕੋਸਾਂ ਤੇ 
ਅਸਥਨ! ਦੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਬਿਆਕੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । "%ਪੱਟ । "“ਛਿੱਲੇ ਹੇਏ । 

#ਪ:-ਕਿੰਤੇ ਬਰਖ। _1੫੮=-ਗਾਤਿ, ਮਾਤ। ੨੫੪=ਢਿਖਤ। _ ਉਪਾਮਸੈ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੬੬੧) ___ਰਾਸਿ੨।ਘੰਸੂਬ, 

ਜਨੁ ਜੁਗ'ਕੇਲੇ । ਚਾਰ ਚਕਿਤ ਮ੍ਰਿਗ ਸਿਸਿ ਦ੍ਿਗ ਸੋਹਤਿ" ।ਪਲਣ ਮੀਨ 
ਕੀ; ਜਨੁ ਜਥਿ ਜੋਹਤਿ” ॥੧ ੩॥ਜਾਵਦ ਛਅਤਿ ਅਪਰ ਨਹਿ ਲੋਗਤਾਵਦ 
ਸ਼ਾਹ ਆਪ ਕੇ ਜੋਗ । ਜੈਮਲ ਸੇ ਜਾਚਹਗੇ- ਜਬਿਹੂੰ। ਅਰਪਹਿ ਸੁਤਾ 
ਤੁਮਹਿ ਕੋ ਤਬਿਹੁੰ ॥ ੧੪ ॥ ਨਹਿ ਜਗ ਮਹਿ ਕੋ ਤੁਮ ਤੇ ਆਛੋ । ਭਾਗ 
ਬਡੇ ਰਾਵਰਿ ਜੇੱਬਾਂਫੋ। ਉਚਿਤ ਆਪ ਕੇ ਮੇਂ ਮਨ ਜਾਨੀ । ਯਾਂਤੇ ਸਭਿਹੀ 
ਬਾਤ ਬਖਾਨੀਂ!॥ ੧੫॥ ਇਮ ਗੁਨ ਸੁਨਿ, ਭਰਮਜੋ ਮਨ ਸ਼ਾਹੁ । ਅਕਬਰ 
ਸ਼ਾਹੁ ਤੁਰਕ ਨਰਨਾਹੂ । ਪਠਯੋ ਵਕੀਲ ਤਬਹਿ ਤਿਸ ਡੇਰੇ। ਕਹਿ ਕਰਿ 
ਲਾਲਚ ਦੇਨਿ ਬਡੇਰੇ ॥੧੬॥ ਜੇਮਲ ਨਿਕਟਿ ਜਾਇ ਤਬਿ ਕਹਜੋ। “ਸ਼ਾਹ 
ਪ੍ਰਸੈਨ ਤੁਮਹੁੰ ਪਰ ਲਹਜੋ । ਬਹੁ ਹਿਤ ਕਰਿਕੈ ਮੋਹਿ ਪਠਾਵਾ। ਬਾਰਿ ਬਾਰਿ 

_ਤੁਵ ਸਤੁਤਿ ਸੁਨਾਵਾ ॥ ੧੭ ॥ -ਬਡੇ ਬਹਾਦਰ _ ਦੌਨਹੁੰ ਭ੍ਰਾਤਾ। ਤਿਨਿ 
ਸਮਾਨ ਮੈਂ ਅਪਰ ਨ ਜਾਤਾ । ਮੁਝ ਸੋਂ ਕਰਹਿ ਸਬੋਧ ਬਨਾਏਕਹਜੋ ਮੋਹਿ 
ਮਾਨਹਿੰ ਹਰਿਖਾਏ ॥੧੮॥ ਤਿਨ ਕੋ ਮਨਸਬ ਕਰਵ ਬਡੇਰੇ । ਹੁਕਮ ਹੋਇ 
ਤਿਨ ਦੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ।ਅਪਨੀ ਸੁਤਾ ਦੇਹਿ ਮੁੜ ਬਯਾਗਿਹਯ; ਹਾਥੀ, ਦਾਯਜ 
ਵੈ ਤਾਂਹਿ॥੧੯॥ ਇਸ ਤੇ ਪਰੋ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹਿੰ ਮੋਹਿ। ਜੈਮਲ ਕੌ ਅਤਿਸ਼ੈ ਹਿਤ 
ਹੋਹਿ” । ਸੁਨਿ ਰਜਪੂਤ ਮਹਾਂ ਦੁਖ ਮਾਨ! । ਹਨਜੋ ਕਾਨ ਜਨੁ ਤਾਨਿ ਸੁ 
ਬਾਨਾ॥੨੦॥ਕਿਤਿਕ ਕਾਲ ਕਰਿ ਮੌਨ ਅਡੋਲ।ਪੁਨ ਜੈਮਲ ਮੁਖ ਤੇ ਬਚ 
ਬੋਲਾ। “ਤੁਰਕ ਸ਼ਾਹ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ । ਨਹੀਂ ਸਮਾਨ ਦੁਹਨ ਕੇ ਕਰਮ। 
੨੧॥ਅੰਤਰ ਰਾਤਿ ਦਿਵਸ ਕੌ ਅਹੈ” । ਕਿਮ ਸਮਤਾ ਤਿਸ ਕੀ ਹਮ ਲਹੈਂ। 
ਆਪਸ ਬਿਥੇ ਬਿਪਰਜੈ ਰੀਤਿ। ਕਰੇ ਬਿਚਾਰ ਬਨਹਿੰ ਨਹਿ ਨੀਤਿ“॥੨੨॥ 
ਅਸਮੰਜਸ ਇਹੁ ਕਿਮਿ ਬਨਿ ਆਵੈ। ਕ੍ਰਾਤਨ ਮੈਂ ਕਯਾ ਬਦਨ ਦਿਖਾਵੈ”। 
ਇਮ ਸਨਿ ਦੂਤ" ਜਾਇ ਸੁਧਿ ਦੀਨਸਿ । 'ਖੁਦਾਵੇਦ ! ਨਹਿ ਮਾਨਨ 
ਕੀਨਸਿ” ॥੨੩॥ ਕਹਤਿ ਭਏ-ਹਮ ਹੈਂ ਰਜਪੂਤ । ਤੁਰਕੇਸ਼ਰ ਸੋ ਕਿਮ 

"ਮੰਦਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਮਿਰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਰਗੇ ਨੇਤਰ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹਨ। “ਪਲਟਕੇ ਜਦ ਵੇਖਦੀ 
ਹੈ ਮਾਨੋ ਮੱਛੀ ਵਰਗੇ (ਨੈਣ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ) । 5ਮਾਨੋ' ਕੰਨ ਤਕ ਖਿਚਕੇ ਬਾਣ ਮਾਰਿਆਂ ਹੈ। 
6) (ਕਹਿਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਚਨ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਉ ਲਗੇ) ਮਾਨੋ ਕੈਨਾਂ ਵਿਚ ਕੱਸਕੇ (ਉਸਨੇ) 
ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ । ਏਰਾਤ ਦਿਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ । “ਨੀਤੀ । #ਵਕੀਲ ਨੇ । “ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ । 

ਤਾਂਘ 9=ਕੈ। 1ਪ:=ਗੋ । 



ਸ਼ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੬੬੨ ) ਗਾਸਿ ੨। ਐੂ 8. 

ਰੁਇ ਸੂਤ। ਨਿਸਬਾਸੁਰ ਰਹਿ ਆਇਸ ਕਾਰੀ” ।ਬਿਧਿ ਸਬੈਧ ਕੀ ਹੁਇ ਨ 

ਰਮਾਰੀ॥੨੦॥ਦੋਹਰਾ॥ ਪਰਹਿ ਜੈਗ ਜਹਿੰ ਸ਼ਾਹੁ ਕੌ ਤਹਾਂ ਸੁਧਾਰਹਿੰ ਕਾਰ । 
ਲਾਂਹਿ ਤ ਹਿਤ ਤੁਰਕੇਸ਼ ਕੇ ਪ੍ਰਾਨ ਦੇਹਿ ਲਲਕਾਰ॥੨੫॥ ਰੌਪਈ॥ ਕਰਹਿ 

ਸਬੈਧ,ਨ ਧਰਮ ਹਮਾਰੋ ਨ੍ਹਿੰਦਹਿ ਜੀਵਤਿ ਜਗਤ ਮਝਾਰੋ-।ਅਕਬਰ ਕੇ 
ਉਰ ਮਹਿ ਲਿਵ ਲਾਗੀਸੁਨਿ ਗੁਨ ਤਿਯ ਕੇ ਲਲਸ ਜਾਗੀ॥੨੬॥ਪੁਨਹਿ 
ਦੂਤ ਸੋਂ ਕੀਨ ਬਖਾਨ ।“ਬਹੁਰ ਜਾਇ ਕਹੁ ਦੇ ਸਨਮਾਨ।-ਮੁਝ ਤੇ ਭਲੋ 

ਜੋਗਤ ਮੈਂ ਕੌਠ । ਤਨੁਜਾ ਕੌ ਦੇ ਹੈਂ ਜਿਸ ਭੌਨ ॥ ੨੭ ॥ ਮਮ ਘਰ ਮਹਿ 

ਬੇਗਮ ਕਹਿਲਾਵੈਸਭਿ ਜਹਾਨ ਜਿਹ ਸੀਸ ਨਿਵਾਵੈ ।ਜਿਸ ਤੇ ਪਰੈ ਨਹੀਂ 

ਬਡਿਆਈ। ਰਾਉ ਰੈਕ ਮੈਂ ਕਗਵਿ ਬਨਾਈ” ॥੨੮॥ ਦੇਹੁ ਸੁਤਾ ਨਿਜ 

ਹਠਿ ਕੌ ਖੋਵਹੁ। ਆਗੇ ਤੇ ਚੋਗੁਨ ਅਥਿ ਹੋਵਹੁ-। ਜਬਿ ਇਮਿ ਕਹਯੋ ਨ 

ਮਾਨੈ ਸੋਇਅਪਨੇ ਹਠ ਮਹਿ ਰਹਹਿ ਖਰੋਇ ॥੨੯॥ ਤਬਿ ਮੋਰੇ ਦਲ ਬਲ 

ਕੌ ਤ੍ਰਾਸ। ਕਰਹੁ ਸੁਨਾਵਨਿ ਸਭਿ ਤਿਨ ਪਾਸ ।-ਭੁਵਮੰਡਲ ਮਹਿ ਕਹਾਂ 

ਪਲਾਵਹੁ। ਕਹਾਂ ਜਾਂਇ ਬਸਿ ਪ੍ਰਾਨ ਬਚਾਂਵਹੁ?॥੩੦॥ਸ਼ਾਹੁ ਗਹਹਿ ਤੁਮਕੋਂ 

ਬੰਭਿ ਠੌਰ। ਨਹੀ' ਬਚਾਇ ਸਕਹਿ ਕੋ ਔਰ-/ਸੁਨਿ ਅਕਬਰ ਤੇ ਗਮਨਯੋ 

੫੬੩੬ ਜਾਇ ਜੈਮਲ ਰਜਪੂਤ॥੩੧॥ਕਹੀ ਸ਼ਾਹ ਕੀ ਸਕਲ ਸੁਨਾਈ। 

ਤਾਂਸ ਕੈ ਲੋਹ ਬਡਾਈਂ । ਇਹੁ ਤਉ ਬਾਤ ਟਰਹਿ ਨਹਿ ਕੈਸੇ । 

ਦੇਹੁ ਸੁਝਾਂ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਭ ਐਸੇ” ॥੩੨॥ ਸੁਨਿਕੌ ਤਬਿ ਚਿੰਤਾ ਢਿਡ ਠਾਂਨੀ । 

- ਦੇਰ ਲੌ ਭਨੀ ਨ ਬਾਨੀਪੁਨ ਜੈਮਲ ਬੋਲਯੋ ਬਲ ਸਾਲੀ”।ਪਇਸ 

ਕੌ ਉੱਤਰ ਦੇ' ਹਮ ਕਾਲੀ'॥੩੩॥ਅਪਨੇ ਕ੍ਰਾਤਨਿ ਸਾਥਿ ਬਿਚਾਰਿ । ਸਾਰ 

ਅਸਾਰ ਕਰਹਿ ਨਿਰਧਾਚ। ਸੁਨਤਿ ਦੂਤ ਤਬਿ ਗਯੋ ਬਿਚਰਿਕੈ”। ਵੱਤੇ 

ੜੈਂ ਜੋਮਲ ਮਿਲਿ ਕਰਿਕੈ॥੩੪॥ਮਹਾਂ ਸ਼ੋਕ ਦੁਖ ਮਨ ਮਹਿੰ ਪਾਗੇ। ਦੋਨਹੁਂ 

ਮਸਲਬ਼ ਕਰਨੇ ਲਾਗੇ॥ “ਇਹ ਤੁਰਕੇਸ਼ ਬਡੋਂ ਗਰਬੀਲ'। ਧਨ ਦਲ ਬਲ 

ਡੇ ਅਧਿਕ ਹਠੀਲਾ॥੩੫॥ ਹਮ ਰਜਪੂਤ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਬਡ ਧਾਰੀ।ਇਸ ਕੇ ਸਾਥ 

ਨ ਬਨਹਿ ਹਮਾਰੀ । ਜੇ ਤਨੁਜਾ ਦੇ ਰਾਜ ਕਮਾਵੈਂ । ਨਿੰਦਾ ਹਲਤ ਪਲਬ 

ਦੁਖ ਪਾਵੈ ॥੩੬॥ ਗਢ ਚਿਤੰੜ ਚਢਿ ਚਲਹੁ ਸ਼ਿਤਾਂਬੀ । ਤਹਾਂ ਜੈਗ ਹਮ 

੧ਰਹੱਗੇਆਗਿਆ ਕਰੀ । “ੰਗਾਂ `ਤੇ ਰਾਜ ਮੈ ਬਣਾਂ ਸਕਦਾ ਹਾਂ । (ਅਰਾਉ ਹੰਕ (ਸਭ)ਢਿਚ 
(ਤੇਰੀ ਵਭਿਆਈ) ਬਣ। ਦਿਆਂਗਾ। “ਦਹ (ਪੁੱਤਰੀ ਤੀ) ਲੋ ਵਡਿਆਈ, (ਨਹੀਂ' ਦੈਵੇਂ ਤਾਂ) 
ਦੇਵੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਤ੍ਰਾਸ । “ਬਲ ਦਾ ਘਰ । “ਕਲ ਨੂੰ । ਤੌਨਿਰਨੋ । “ਵਿਚਾਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆਂ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੬੬੩) ਢਾਸਿ ੨। ਅੰਹੂ ੫. 
ਕਰਹਿ ਅਜਾਬੀ'। ਇਸ ਕੋ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇਹਿ ਖਪਾਇ ਹਲਹਿੰ ਸ਼ਸਤ੍ ਗਾ ਲੋਹਿੰ ਉਪਾਇ॥੩੭॥ਠਮੰਹ ਤ ਧਰਮ ਜੁੱਧ ਮਹਿੰ ਮਰਿਹੈਂ' । ਸੁਰ ਪੁਰਿ ਬਿਐ ਪਯਾਨੋ ਕਰਿਹੈਂਮਜੈਗ ਕਰਨ ਤੇ ਦੋਨਹੁੰ ਲੋਗਸਥਧਰਤਿ ਹੈਂ,ਤਜਿਦਯੋ ਮਨ ਸੋਕ॥੩੮॥ਤਨੁਜਾ ਦੇਨਿ ਬਿਖੇ ਦੁਖ ਪਾਵੈ।ਲੋਕ ਜਾਇ ਪਰਲੋਕ ਗਵਾਵੈਰ ਜੀਵਨ ਪੈਨ” ਤਿਸੀ ਕੋ ਅਹੇ । ਜਗ ਉਸਤਤਿ”ੈਂਹਮਰਿ ਸੁਰ ਪੁਰਿ ਲਹੈ? ੩੯॥ਅਸ ਮਸਲਤ ਕਰਿ ਦੋਨਹੁੰ ਕ੍ਰਾਤ। ਬਡੇ ਸੁਭਟ ਚਢਿ ਚਲੋ ਰਿਸਾਗ। ਮਗ ਮਹਿ ਲੂਣ ਕੂਣ ਪੁਰਿ ਗ੍ਰਾਮ ਜਾਇ ਪਹੂੰਚੇ ਅਪਨੇ ਧਾਮ॥8੦॥ ਗਛ ਚਿਤੌੜ ਆਕੀ ਹੁਇ ਰਹੇਸਗਲ ਬਿਧਿਨਿ ਤਕਰਾਈ ਗਹੇ। ਸੇਨ ਸਕੇਲਿ ਦੁਰਗ ਕਰਿ ਤਾਰੀ । ਚਹਿਯ ਵਸਤੁ ਸਭਿ ਅੰਤਰ ਡਾਰੀ ॥ ੪੧॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥੇ ਦੁਤਿਯ ਰਾਸੇ “ਜੋਮਲ ਢੱਤੇ ਕੋ” ਪੁਸੋਗ ਬਰਕਦ ਨਾਮ ਚਤੁਰਥੋ ਅ;॥ ੪॥ 

`.. 4, ਅਕਬਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਚਿਤੌੜ ਦਾ ਮੰਗ] . 
ਦੌਰਰਾ ॥ ਗੁਢ ਚਿਤੌੜ ਆਕੀ ਭਏ ਜੈਮਲ ਵੱਤਾ ਕ੍ਰਾਤ । ਸੁਨਿ ਅਕਬਰ ਸਹਿ ਨਹਿ ਸਕਕੋ ਰਿਸਕੋ ਓਠ ਫਰਕਾਤਿ" ॥੧॥ ਚੈਪਏ॥ ਸਭਿ ਸੂਬੇ ਵਿਗ ਜੈ ਉਮਰਾਊ । ਝਿਨ ਦੇਕਰਿ ਨੀਕੇ ਸਿਰੁਪਾਉ । ਰਣ ਸਮੱਗਰੀ ਸਕਲ ਦਿਵਾਈ।ਉਚਿਤ ਜਾਨ ਕਰਿ ਦੀਨ ਬਡਾਈ ॥ ੨॥ ਸੈਨ ਸਕੇਲਿ ਦੇਸ਼ ਡੇ ਭਾਰੀ । ਸਾਜ਼ੀ,ਪੈਦਲ, ਗਜ, ਅੰਬਾਰੀ% ਤੋਪ; ਰਹਿਕਲੇ;ਤੁਪਕ,ਜਮੂਰੇ” । ਅਭਿ ਉਤਸਾਹ ਭਰੇ।ਉਰ ਸੂਹੇ ॥੩॥ ਤਬਿ ਅਕਬਰ ਸਭਿ ਪੀਰ ਮਨਾਏ। ਭੋ ਸ਼ੀਰਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਏ । ਚਢੀ ਕਮਾਨ ਬੀਚ ਅਜਮੇਰ]ਿਭਯੋ ਪ੍ਰਸੈਨ ਸ਼ਹੁ ਸਮ ਸ਼ੇਰ ॥੪॥ ਗਵ ਚਤੌੜ ਦਿਸ਼ ਕੀਨ ਚਵਾਈਰਚਵਮੋਉਸ਼ਾਹੁ ਬਡ ਬੰਬ ਬਜਾਈ' । ਸਨੈ ਸਨੈ ਡੇਰੇ ਕਰਿ ਕੂਚੈ। ਗਢ ਰਿਪੁ ਕੇ ਤਬਿ ਜਾਇ ਪਹੂਚੈ ॥੫॥ ਲਾਇ ਮੋਰਚੇ ਦੀਨ ਚੁਵੇਰੇ । ਪਰਯੋ ਜੁੱਧ ਘਮਸਾਲ ਘਣੇਰੇ । 

"ਅਸਚਰਜ । “ਸ਼ਸਤਰ ਮਾਰਕੇ ਫੜੇ । ੧ਸੋਨਤਾ ਯੋਗ । <ਲੋੜੀਂਦੀ। ਪਯੁੱਜ਼ ਕਤ (ਐਸਾ ਕਿ) ਝੁੱ੍ਹ ਫਰਕਦੇ ਹਨ । <ਸਾਜ਼ੀ=ਸਾਜ਼ ਵਾਲੀ, ਜਿਸ ਪਰ ਸਾਜ਼ ਲੱਗੇ ਭਵ ਘੋੜ ਚੜ੍ਹੀ ਮੈਨਾ, ਪੈਦਲਅਪਿਆਦਾ ਫੌਜ ।` ਗਜ=ਹਾਥੀ ਸੈਨਾ । ਅੰਬਾਰੀ=ਰਬਾਂ ਵਾਲੀ ਸੈਨ । ਨਾ ਅਮਾਰੀ=ਰਥ, ਗੱਡੀ । ਅੰਮਾਰੀ=ਹਾਬੀ ਦਾ ਹੌਦਾ]। “ਤੋਪਾਂ ਦ ਭੇਦੁ ਹਨ । ਤੁਪਕੱਘ ਕ । "ਰਣ ਨਾਦ ਨਾਲ । "ਂਪ£-ਜਗ ਸਤੁਤਿ । __ 7੫੩-ਭਏ । _ _ਤੈਅਜਮੇਰ ਵਿਚ ਚਿਸ਼ਤੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਮੁਗ਼ਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੰਨਦੇ ਸਨ । ਅਕਸਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋਗ ਵੇਲੇ ਏਸ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਕਮਾਨ ਚੜ੍ਹਾਯਾ ਕਰਦੇ ਸ਼ਨ । ਰੂੰਪ:-ਚਲਜੋ 



_,_. ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੬੬੩) ਰਾਜਿ ੨ । ਅੰਸੂ ੫. 

“ਚਲਹਿ ਤੋਪ ਜਨੁ ਗਾਜ ਗਜਬ ਕੀ"। ਉਡਹਿੰ ਸੁਰੈਗਨ ਮਾਰ ਅਜਬ 

ਕੀ॥੬॥ਤਬਿ ਰਜਪੂਤ ਅਫੀਮ ਚਵਾਇੰ।ਮੁਖ ਲਾ
ਲੀ ਮਨ ਕੌਪ ਬਢਾਇ 

। ਗਹਿ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਹੋਇ ਸਮ ਸ਼ੇਰ। ਮਾਰਿ ਮਾਰਿ ਕਰਿ ਪ
ਰੇ ਦਲੇਰ ॥ 7 ॥ 

ਦੌਰਿ ਦੌਰਿ ਕਰਵਾਰ ਪ੍ਰਹਾਰੈਂ” । ਬਜਹਿ ਸਰੋਹੀਂ' ਪਾਰ ਉਤਾਰੈਂ । ਛੁਰਹਿ 

ਤੁਵੈਗਗਡਹਿੰ ਤਨ ਗੋਰੀ।ਰੁਧਿਰ ਭੀਜਿ ਜਨ ਖੇਲਹਿੰ ਹੋਰੀ॥੮॥ ਪਰਹਿੰ 

ਗੁਬਾਰੇ ਦੁਰਗ ਮੜਾਰ । ਏਕ ਵਾਰ ਤੇ ਅਨਿਕ ਸੈਘਾ
ਰ। ਹਲਾ ਹਲੀ 

ਮਾਚਯੋਸੈਗ੍ਰਾਮਾਂ।ਮਰਹਿਪਰਸਪਰ ਬਜੈਦਮਾਮਾ॥੯॥ਤੁਰਰੀ
 

ਢੋਲ।ਪਟਹਿਨਵੀਰਨ”” ਕੇ ਬਡ ਬੋਲ।ਤੋ੫ ਰਹਿਕਲੇ ਛੁਟਹਿ ਜੈਜੈਲ”" । 

ਜ਼ਲਹਿੰ ਜਮੂਰੇ” ਗੂੰਜਤਿ ਸੈਲ" ॥ ੧੦॥ ਭਯੋ ਕੁਲਾਹਲ ਸੂਰਨ
ਿ ਕੇਰਾ । 

ਉਠਜੋ ਸ਼ਬਦ ਚਹੁ ਦਿਸ਼ਨਿ ਬਤੋਰਾ॥ ਝਟ ਪਟ ਕਟਿ ਕਟਿ
 ਸੁਭਟ ਲਿਟੇ 

ਹੈਂ । ਸਟਪਟ ਜੁਟ ਕਰਿ ਰਿਸ ਨ ਮਿਟੇ ਹੈ” ॥ ੧੧ ॥ ਕਟੇ ਅੰਗ ਲੋਹੂ 

ਬਹੁ ਚਾਲੋ । ਜੁੱਧ ਖੇਤ ਮਹਿ ਗਨ ਮੁਰਛਾਲੇ"'।ਕੇਤਿਕ ਕੇ
 ਕਰ ਪਗ ਉਡ 

ਗਏ।ਗੋਰੇ ਲਗਹਿੰ ਨਹੀਂ ਬਿਤ ਭਏ॥੧੨॥ਕੜਾ ਕੜੀ 
ਕ੍ਰਵਾਰਨਿ ਕਰੀ। 

ਠਿਲਾ ਠਿਲੀ ਸੇਲਨ, ਸਰ ਸਰੀ'। ਹਥਾਵਥੀ ਹਥਿਆਰਨਿ ਹੋਏ” । 

ਸਾਂਗਠਿ ਅੰਗ ਨਿਮੈਗ ਪਰੋਏ"॥੧੩॥ਉਡਹਿ ਬਰੂਦ ਸਾਬ ਨਭ ਮਾਂਹੀ । 

ਭ੍ਰਮੜਿ ਗਿਰਤਿ ਪ੍ਰਾਨਨ ਬਿਨਸਾਂਹੀ। ਲਗੇਂ ਘਾਵ ਸਨਮੁਖ ਮਰ
ਿ ਰਹੈਂ । 

ਸ਼ੌਤ ਆਇ ਸਨਮੁਖ ਨਹਿ ਸਹੈਂ"॥੨੪॥ ਹੋਠਨ ਕਾਟਤਿ ਮੂੰਡ"'ਪਰੇ ਹੈਂ। 

ਹੂੰਡ"ਪਰੇ ਕਰ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਧਰੇ ਹੈਂ । ਆਮਿਖ ਗ੍ਰਿੱਧ ਬ੍ਰਿੱਧ ਕੋ ਖਾਵੇਂ।ਜੈਬੁਕ" 

ਤ੍ਰਿਪਤੈ' ਕੂਕ ਸੁਨਾਵੈਂ॥੧੫॥ਲੌਥਨ ਗਨ ਕੋ ਪੋਥਨ”ਕਰੈਸ੍ਰੋਣਾਤ ਯੱਪਰ 

" ਗਜਬ ਦੀ ਗਰਜ । ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਹਿਰ । “ਸੁਰੰਗਾਂ ਉੜਦ
ੀਆਂ ਤੇ ਕਹਿਰ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 

ਅਜ਼ਾਬ ਦਾ ਅਜਬ ਹੈ। ਯਾ-ਅਜੀਬ ਦਾ ਅਜਬ ਹੈ [ਦੇਖੋ ਇਸੇ ਅੰਸੂ ਦਾ ਅੰਕ ੨੮/"ਖਾ ਕਰਕੇ। 

ਤਲਵਾਰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ । “ਤਲਵਾਰ । 5ਬਦੁਕ । “ਗੋਲੀਐਂ । ਦਯੂੱਧ । ੯ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ 

ਵੰਦਡੀ । '£ਤੁਰਹੀ, ਬੈਸਰੀ ਵਰਗੀ । ੧੧੩੫ ਦੀ ਕਿਸਮ । “ਤੋਪ ਦੀ ਕਿਸਮ। 

ਬਮੁਗੜ ਰ੍ਰੀਜਦੇ ਹਨ। "ਜਲਦੀ ਜੁੜ ਗਏ ਗੁੱਸੈ ਨਹੀਂ ਮਿਟੇ । ""ਬੇਸ਼ੁਰਤ ਪੰਦੈ । 

੧੬ਬਰਛਿਆੰ ਦੀ (ਹੇਈ), ਬਾਣ ਤੇ ਬਾਣ _ਚਲਿਆਂ । ੧੭ਨੁੱਬੋ ਹੱਥੀ ਹਥਿਆਰ ਫੜਕੇ 

ਜੁੱਟ ਗਏ । "੯ਬਰਛੀਆਂ ਨਾਲ ਅੰਗ ਪਹੋਤੇ ਨਿਸੈਗ ਹੁਕੇ। “੯ਜ਼ਖਮ । “ਸ਼ੱਤ ਸਾਸ੍ਹਵੈ 

ਆਵੇ (ਇਹ) ਨਹੀਂ ਸਹਰਦ। “'(ਵੱਢੇ ਹੋਏ ) ਸਿਰ । “ਧੜ । ੨ਬਗਿੱਦੌੜ । 

ਕ੬ਢੇਰ । #ਪ੩=ਤੂਰਣੀ । 1੫੪-ਸੀੰਗਨ ਸਗ ਲਿਮੈਗ ਪਹੋਏ=ਸਾ 

ਲਾਲ਼ ਨਿਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰੇਤੇ ਗਏ । 
ਰ੍ 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਖੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੬੬੫ ) ਗਾਸਿ ੨। ਅੰਸੂ ੫, _ 

ਜੋਗਨਿ ਭਰੈਂ।ਨਿਕਸ ਪਰੇ ਭਟ ਜੈਮਲ ਵੱਤ। ਬਿਚਰਤਿ ਰਣ ਮਹਿ ਜਿਮ 

ਗਜ ਮੱਤਾ ॥੧੬॥ ਪ੍ਰਿਥਮ ਤੁਵੈਗਨ ਕੀ ਕਰਿ ਮਾਗ। ਬੀਚ ਮੋਰਚੇ ਸੁਭਰ 
ਸੈਘਾਰਿ। ਇਤ ਤੇ ਚਵੀ ਸ਼ਾਹ ਕੀ ਸੈਨਾ । ਮਿਲੇ ਸਮੁਖ ਮੁਖ ਭਵ ਰਣ 

ਐਨ" ॥ ੧੭॥ ਚਲਨ ਲਗਤੋ ਤੀਖਨ ਗਨ ਸਾਂਰ। ਮਾਰਿ ਮਾਰਿ ਕਰਿ 
ਪਰੇ ਜੁਝਾਰ । ਨਮਸਕਾਰਨੀ ਤੇ ਛੁਟਿ ਗੁਲਕਾਂ। ਜ੍ਰਾਲਾ ਦਿਪਹਿ 

ਜਨੁ ਉਲਕਾ॥੧੮॥ਚਹੁੰ ਓਰਨ ਗੋਰਨਿ ਮੁਚਕੰਤੀ।ਜਨ੍ਓਰਨ ਘੋਰਨ ' 

ਬਰਖੰਤੀ । ਉਰ ਵੇਰਨ ਤੋਰਨ ਮੁਖ ਕਰੈਂਤਡਰ ਹੋਰਨ ਕੌ ਕੋ ਰਨ ਅਰੈ? 
॥ ੧੯॥ ਚਹੁੰ ਦਿਸ਼ ਤੇ ਉਮਡਮੋ ਦਲ ਭਾਰੀ। ਜੈਮਲ ਵੱਤਾ ਘੇਰਿ ਮੜਾਰੀ। 

੪ਮਾਰਹੁ ਪਕਰਹੁ ਜਾਨ ਨ ਦੈਹੋਨਦੌਰਹਿੰ ਕਹਰਿਂ “ਰੋਕ ਇਨ ਲੋਹੋਂ॥੨੦॥ 
ਲਗ ਸਜ ਵਜਹ 
'ਭਵੈਗਨ ਕੀ ਕਰਿ ਮਾਿ। ਤੋਮਰ"ਸਾਂਗਨਿ“ਸੇਲ”ਸੈਕਾਰ॥੨੧॥ਪੁਨਿਤਰ- 
ਵਾਰਨ ਪਰ ਕਰ ਧਗੇ। ਸਨਮੁਖ ਮੁਖ ਕਰਿ ਦੁਹਿਦਿਸ਼ ਭਿਰੇ। ਅੰਗ ਬਿਦੀ- 
ਰਨਿ"'ਜੋਧਾ ਭਏਘਾਇਲ ਘੂਮਤਿ ਮੁਰਛਾ ਲਏ॥੨੨॥ਕਣਿ ਕਟਿ ਗਿਰੇ 
ਸੁਭਫ ਰਣ ਮਾਂਹੀ । ਮਰੈ ਸਮੁਖ ਸੁਰਪੁਰਿ ਕੌ ਜਾਹੀਂ । ਨਹੀਂ ਚਰਨ ਇਕ 
ਹਟੇਪਿਛਾਰੀਸ੍ਰੋੋਟਤ ਬਿਖਰਕੋ ਅਵਨਿ ਮਝਾਰੀ॥੨੩॥ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਨੌਕਪਰੇ 
ਛਿਤ ਕੀਰਨ"।ਕਰ ਪਗ ਕਟਿ ਹੋਏ ਬਿਸਤੀਰਨ। ਆੰਤ੍ਰੈ" ਕੇਸ ਬਿਸਾਲ 
ਪਰੇਹੈਂਖੜਗ ਤਟੇ ਗਨ ਕਵਚ" ਗਿਰੇਹੈਂ॥੨੪॥ਕਹੂੰਤਰੰਗ ਮਰੇਧਰਿਪਰੇ। 

ਕਹੂੰ ਤੁਦੰਗ ਛੂਛੀਅਨ ਧਰੇਤੋਮਰ ਸਾਥ ਬਿਧੇ ਤਨੁ ਕੇਤੇ। ਗੋਰੀਲਗੀਵਟੇ 
ਉਰਤੇਤੇ॥੨੫॥ ਕਿਤਿਤਰਵਤਿ ਮਾਂਗਤਿ]ਹੈਂਪਾਨ।“ਹਾਇਹਾਇ ਹਤਿ”” 

ਕੂਕਤਿ ਬਾਨੀ । ਜੈਬੁਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਘਸੀਟਤਿ ਕਾਂਹੂ । ਕਾਕ ਗਿੱਧ ਤ੍ਰਿਪਤੇ 
ਰਣ ਮਾਂਹੁ॥੨੬॥ ਹਲਾਹਲੀ ਮਾਚਜੋ ਸੈਗ੍ਰਾਮਾ।ਮਰਿ ਮਰਿ ਪਹੁੰਚੰਤ ਕੇ ਜਮ 

ਧਾਮਾ।ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਣ ਘਾਲਿ ਘਨੋਰੇਹਣਿ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ੇ ਨਿਜ ਦੁਰਗ ਬਡੇਰੇ 
__ ੧0ਸ੍ਰੋਸਾਮ੍ੰਟੇ ਹੋਕੇ ਮਿਲੋ ਸੂਰਮੇ ਰਣਕੂਮਕਾ ਵਿਚ । "ਬੈਦੂਕਾਂ ਤੌਂ ਛੁਟੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ । 

ਬਜੂ,ਮਾਤੀਆਂ । (ਅ) ਟ੍ਰੱਟਦੇ ਤਾਰੇ । $ਚਹੈਆਂ ਪਾਸਿਆੰ ਤੋ ਗੋਲੀਆਂ ਛੁਟਦੀਆਂ ਹਨ । ਪਗੜੇ 

ਭਨਾਨਕ (%) ਗੱਜਕੇ (ਬੱਦਲ) । ੬ਛਾਤੀ ਫੋੜਦੀਆਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੋੜਦੀਆਂ ਹਨ । “ਕੌਣ ਰਣ 

ਵਿਚ ਅਤੇ । (%) ਕੋੜਾਂ ਅੜੇ । 'ਨੇਜ਼ੇ । <ਬਰਫੇ । ""ਸੇਲੋ । ""ਜੋਧਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਤ੍ਰੱਟੇ । 

੧ਕਖਿੰਤੇ ਹੋਏ [ਸੈਸ:, ਕੀਰਣ]।(ਅ) ਛਿਤ ਕੀ ਕਦ ਜੂਮਕਾ (ਵਿਚ)। "੧%ੰਦਰਾਂ _। 
2. 

_ ੧#ਨਜੋਇ। "ਮਾਰੇ ਗਏ। __ ”ਪਡ-ਣਰੈ । ਪਾ:-ਮੰਗਤ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੬੬੬) ਰਾਸਿ ੨ । ਸੰਸੂ ੫, 

॥੨੭॥ਵਹਿਰ ਤੁਰਕ ਸੈਨਾ ਢੁਕਿ ਨੋਰੇ। ਕਰੇ ਮੋਰਚੇ ਗਵ ਚਉਵੇਰੇ । ਧਹਾਂ 
ਧਹੀ" ਤੋਪਨਿ ਕੋ ਮਾਰੈ।ਉਡਹਿ ਸੁਰੈਗਨਿ ਗਜਬ ਗੁਜ਼ਾਰੈ”॥੨੮॥ਅੰਤਰ 
ਤੇ ਗਨ ਤੁਪਕ ਚਲਾਵੈਂ।ਆਵਤਿ ਜਾਤਿ ਅਨਿਕ ਭਟ ਘਾਵੈਂ। ਇਸੀ ਰੀਤ 
ਨਿਤ ਮਾਂਚਹਿ ਜੈਰ।ਲਿਟਹਿੰ ਸੁਭਟ ਜਨ ਪਰੇ ਮਲੈਗ॥੨੯॥ ਗੋਰੇ ਗੋਰੀ” 
ਬਰਖਾ ਬਰਖਹਿੰ । ਹੋੜਿ ਸ਼ਬਦ ਕਾਇਰ ਉਰ ਧਰਖਹਿੰ। ਉਠਹਿੰ ਪਲੀਤੇ” 
ਦਾਗਹਿੰ ਤੋੜੇ । ਕੜਕਹਿੰ ਤੜਿਤਾਂ ਸਮ ਮੁਖ ਮੌੜੇ'॥੩੦॥ ਕਿਤਿਕ ਦਿਵਸ 
ਮਹਿੰ ਪੁਨ ਕਰਿ ਤਯਾਰੀ।ਠਿਕਸੇ ਵਹਿਰ ਭੇੜ ਕਰਿ£ ਭਾਰੀ। ਮਾਰਨ ਮਰਨ 
ਸੁਭਟ ਕਰਿ ਸੂਰਿ” । ਕਟਿ ਕਟਿ ਅੰਗ ਮਿਲਤਿਹੈਂ ਧੂਰ॥੩੧॥ਲਰਿ ਲਰਿ 
ਪਚਿ ਪਚਿ ਸ਼੍ਰਮਤ ਸੁ ਹੋਇ। ਕਵਿ ਕਟਿ ਨਿਜ ਦਿਸ਼ ਹਟਿ” ਦਲ ਦੋਇ। 

_'ਸੈਮਤਿ ਕਿਤਿਕ ਬਿਤੀਤਤਿ ਭਏ। ਨਹੀਂ ਜੂਧ ਕੋ ਮੇਟਨ ਕਏ॥੩੨॥ਬੀਚ 
ਮੋਰਚਨਿ ਹੋਤਿ ਲਰਾਈ । ੩ੋ੫, ਤੁਪਕ, ਜੋਜੈਲ ਚਲਾਈ। ਗੋਲੇ ਗੁਲਕਾਂ 
_ਲਾਗਹਿੰ ਘਾਇ । ਨਿਤਪ੍ਰਤਿ ਹਤਿ ਹੈ' ਸੁਭਟ ਰਿਸਾਇ॥ ੩੩,॥ ਕਈ ਬਾਰ 
ਹੇਲਾ ਕਰਿ ਪਰੈਂ । ਦੌਰਿ ਦੌਰਿ ਸਨਮੁਖ ਹੁਇ ਮਰੈਂ। ਜ੍ਰਾਲਾ ਬਮਣੀ੯ ਕਰਿ 
ਕਰਿ ਤਜਾਰੀ। ਦਾਗਹਿ ਏਕ ਬਾਰ ਭਟ ਮਾਰੀ"ਂ॥੩੪॥ਅਨਿਕ ਜਤਨ ਕੋ 
ਰਚਹਿੰ ਬਨਾਇ । ਹਤਹਿੰ ਦੁਰਗ ਕਿਮ ਜੈ ਕੋ ਪਾਇ । ਦ੍ਹੂੰ ਦਿਸ਼ਨਿ ਕੋ! 
ਭਫ ਬਹੁ ਮਾਗੇਲਰੀਹੈ ਪਰਸਪਰ ਮਰਹਿ ॥੩੫॥ਨਿਜ ਨਿਜਪਤਿ”” 
ਕੀ ਜੀਤ ਚਹੇਡੇ।ਹੇੜੁ ਜੀਵਕਾ ਲਰਤਿ ਮਹੌਤੇ। ਦੁਹਦਿਸ਼ ਬਜਹਿੰ ਜੁੜਾਊ 
ਬਾਜੇ'' । ਕਰਿ ਉਤਸਾਹੁ ਭਿਰਤਿ ਬਡ ਰਾਂਜੇ ॥ ੩੬॥ ਗਢ਼ ਚਤੌੜ ਕਹੁ 
ਕਰਿਕੈ ਘੇਰਾ । ਪਰਯੋ ਕਟਕ ਬਡ ਅਕਬਰ ਕੋਰਾ ।ਲਰਿ ਬਹੁ ਬਾਰ ਭਏ 
ਭਟ ਹੋਗੇਸਨੇ ਸਨੈ ਲਰਤੇ ਨਿਜਠੌਰੇ॥੩੭॥ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਘੇਰੇ ਕੇ ਪਾਇ। 
ਪਰਜੋ ਸ਼ਾਹੁ ਅਕਬਰ ਤਿਸੁ ਥਾਇ। ਕਿਤਿਕ ਬਰਖ ਤਹਿਂ ਬੀਤ ਗਏ ਹੈਂ । 
ਨਹਿੰ ਸੰਗ੍ਰਾਮ ਸੁ ਫਿਕਨ ਕਿਯੇਹੈਂ”॥੩੮॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥੇ 

"ਧਾ ਧਾ ਕਰਕੇ ₹ਸੂਰੰਗਾਂ ਉਡਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ _ਕਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਅੰਸੂ ੭. ਅੰਕ ੨੧, 
ਜਿਥੇ ਦਸਿਅ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੌਗੀੰ ਖੋਦਕੇ (ਬਰੂਦ ਭਰਕੇ) ਉਭਾਈਆਂ । <ਗੋਲੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ । 
₹ਉਹ ਬਲਦੀ 'ਬੱਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਗ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। "ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਦੇਂਦੇ ਹਨ । <ਲੜਾਈ 

_ਕਰਨ ਨੂੰ । ਸੂਰਮਗਤੀ ਕਰਕੇ ਸੂਰਮੇ ਮਾਰਦੇ ਤੇ ਮਰਦੇ ਹਨ । "ਹਟੇ । ਦਬੈਦੂਕਾਂ । ੯5ਅਗ੍ਰੋ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ । "'ਜੈਗ ਦੇ ਵਾਜੇ । "ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਟਿਕਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਭਾਵ ਜੋਗ 
ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ । ਐਪ੪=ਗਾਰੀ | 1ਪਾ=ਤੈ। _ 



ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰੇਜ । ( ੧੬੬੭) ਗਾਸਿ ੨। ਅੰਸੂ ੬, 
ਦੁਡਿਯ ਰਾਂਸੇ “ਗਢ ਢੇਰ ਕੋ ਜੋਗ? ਪੂਸੈਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਪੰਚਮੋ ਅੰਸੂ । ੫ ॥ 

੬. (ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸਿੱਖ ਨੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੁਧਿ ਦਿੱਤੀ] । . 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਬਹੁਤ ਬਰਖ ਜਬ ਬੀਤ ਗੇ ਅਕਬਰ ਸ਼ਾਹੁ ਬਿਸਾਲ । ਸੋਚਤਿ ̀  
ਸੋਚਨ ਕੋ ਅਧਿਕ ਕਰਿ ਬਿਚਾਰ ਤਿਸਕਾਲ॥੧॥ ਚੌਪਈ॥ਸਭਿ ਸੂਬੇ ਉਮ- 

ਰਾਉ ਬੁਲਾਏਗਨ ਮੰਤ੍ਰੀ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਚਲਿ ਆਏ।ਮੁਖੀੈਂ ਸੈਨ ਕੇ ਸਕਲ 
ਹਕਾਰੇ । ਨਿਜ ਸਾਮੰਪ ਕਹਤਿ ਸਤਿਕਾਰੇ ॥੨॥ ਜਬਿ ਸਭਿ ਆਏ ਲਗੋ 

ਦਿਵਾਨ । ਉਮਰਾਵਨ ਦਿਸ਼ ਦਿਖਿ ਸੁਲਤਾਨ। ਕਹਤਿ ਕਯੋ “ਸੁਨ ਹੋ ਬਚ 

ਸਾਂਗੇਕਰਹੁ ਬਿਚਾਰਨ ਪੁਨਹੁ ਉਥਾਰੇਂ' ॥%ਜਬਿ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਚਢੇ ਚਤੌਰ। 

ਤਬਹਿ ਮਨਾਏ ਸਭਿ ਹੀਣੌਗਜਿਤੇ ਪੀਰਸਭਿ ਕੋ ਮੈਂ ਮਾਨਦੀਨ ਸ਼ਰੀਨੀ 
(ਵਸਤੂ ਨਾਨਾ॥ ੪ ॥ ਸਭਿਹਿਨਿ ਕੀ ਆਗਜਾਂ ਕਹੁ ਪਾਏ । ਬਿਚ ਅਜ- 

ਮੇਰ ਕਮਾਨ ਚਢਾਏ। ਮੈ ਨਿਜ ਕਾਰਜ ਕੌ ਸਿਧ ਜਾਨਾ। ਕਰਿ ਪੀਰਨ ਪਰ 
ਸਿਦਕ ਮਹਾਨ॥੫॥ਚਦਿ ਚਤੌਰ ਪਰ ਆਯਹੁ ਤਬੈ।ਅਪਨੋਦਲ ਸੈਗ ਲੈ 
ਕਰਿ ਸਬੈ। ਇਹਾਂ ਜੋਗ ਜੇਤਾ ਕਛੁ ਭਯੋਸਕਲ ਬੀਚ ਤੁਮ ਜਾਨਿ ਸੁ ਲਯੋ॥ 

੬॥ ਅਨਿਕ ਜਤਨ ਕਰਿ ਕੀਨਿ[ਲਰਾਈ। ਜੋਧਾ ਮਰੇ ਬ੍ਰਿੰਦ ਦੁਹਘਾਈਂ'। 
ਬਰਖ ਕਿਤੇ ਬੀਤੇ ਇਸ ਥਾਨ । ਖਰਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਯੋ ਮਹਾਨ ॥੭॥ ਬਹੁਤੇ 
ਸੁਭਟ ਰਹੇ ਰਨ ਣੌਰ । ਬਿਦਤ ਜੁੱਧ ਭਾ ਸਭਿ ਮਹਿ ਗੌਰ'। ਚਾਰਹੁੰ ਦਿਸ਼ਾ 

ਬਿਖੈ ਸੁੰਨ ਗਯੋਂ।-ਸ਼ਾਹ ਚਤੌਰ ਸੈਗ ਰਣਭਯੋ-॥੮॥ਬਿਨ ਮਾਰੇ ਜੇ ਉਠਿ 
ਅਬਿ ਚਾਲੇਹੋਤਿ ਉਪੱਦ੍ਵ ਹਨਹਿਂ ਬਿਸਾਲੋਅਨਿਕ ਸੂਰ ਰਾਜੇ ਮੈਂ ਦਲੋ। 
ਸੋ ਸਭਿ ਮਿਲ ਕਰਿ ਹੋਵੀਂਹੇ ਖਲੋ॥੯॥ਆਕੀ ਹੋਇ ਜੰਗ ਕੌ ਚਾਹੈਂ। ਬਿਗਰ 
ਜਾਇ, ਨਹਿ ਮਿਲਨ ਉਮਾਹੈਂ। ਹਤਹਿੰ ਚਤੌਰ ਰਹਹਿ ਪੜਿ ਮੇਰੀ। ਪਤਿ- 
ਸ਼ਾਹਿਤ ਤਬਿ ਬਧਹਿ ਬਧੇਰੀ ॥ ੧੦॥ ਜੇ ਗਵ ਨਹਿੰ ਟੂਟਹਿ ਹਟਿ ਜਾਹਿ। 
ਅਨਿਕ ਥਾਨ ਤਬਿ ਜੈਗ ਮਚਾਹਿਭਲੇਚਢੇ ਨਿਜ ਕਾਜ ਸੁਧਾਂਰਨਿ।ਪੂਰਬ 
ਕੋ ਭੀ ਕੀਨਿ ਬਿਗਾਰਨ ॥੧੧॥ ਤੁਮਰੇ ਮਹਿ ਬੁਧਿਵਾਨ ਮਹਾਂਨ । ਕਹਹੁ 

ਉਪਾਵ ਹੋਹਿ ਗਢ ਹਾਨ' ਜੋ ਇਹੁ ਕਾਜ ਸੁਧਾਰਹਿ ਮੇਰ। ਤਿਸਤੇ ਅਪਰ 

ਭਲਾ ਨਹਿੰ ਹੇਰਾ ॥੧੨॥ ਸਭ ਮਹਿੰ ਬ੍ਰਿਧਹਿਂ ਸੁ ਮੋਹਿ ਅਗਾਰੀ । ਡਿਸਕੀ 
ਆਨ ਮਾਨਿ ਹੋਂ ਭਾਰੀਬਡਸੈਕਟ ਇਹੁ ਗਢਕੋ ਪਰਯੋਟੂਟਜੋ ਨਹੀਂ ਜੁਧ 

੧੩ ਫੇਰ ਕਹੇ। “ਦੋਹ ਪਸੰਸਆਂ ਦੇ । =ਗਾਰੀ। “ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । 'ਕਿਲ੍ਹੀ ਟੁੱਟੇ । 
_$ਫੰਧੇਗਾ। __ #੫੪-ਮੁੱਖਕ। __1੫੪=ਸੀਰਨੀ। __ ੨੫੦-ਅਨਿਕ | 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੬੬੮) ਰਾਸਿ ੨ । ਅੰਮੂ ੬. 
ਬਡ ਕਰਯੋ ॥੧੩॥ ਭੇਦ ਨਹੀ'ਰਜਪੂਤਨ ਮਾਂਹਿ ਅਪਰ ਉਪਾਉ ਬਨਹਿ 
ਕੋ ਨਾਂਗਿਪੀਰ ਢਕੀਰ ਅਪਰ ਜੇ ਕੋਈ। ਜਿਸ ਕੋ ਕਹਜੋ ਬਾਕ ਵੁਰਿ ਹੋਈ 
॥੧੪॥ਸੋ ਖੋਜਹ ਚਾਰਹੁੰ ਵਿਸ਼ ਮਾਂਹਿ। ਜਹਾਂ ਸੁਨਹੁ ਪਰਖਹ ਤਹਿ ਜਾਹਿ। 
ਜਿਮ ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੁਇ ਕਰੁਨਾ ਕਰਈ। ਮੈ' ਸਭਿ ਜੁਤਿ ਤਿਸਕੇ ਅਨੁਸਰਈ॥ 
₹੫॥ਐਸੋ ਖੋਜ ਬਤਾਵਹਿ ਮੋਹੀ।ਅਧਿਕ ਹਿਤੂ ਤਿਹ ਸਮਨਹਿੰ ਹੋਹੀ। ਇਸ 
ਸੈਦੇਹ ਗਰਤ ਮਹਿ ਗਿਰਯੋ। ਕਰਹਿ ਨਿਕਾਸਨ ਜੋ ਹਿਤ ਭਰਯੋ” ॥੧੬॥ 
ਇਮ ਸੁਨਿਕੈ ਸਭਿ ਲਗੇ ਬਿਚਾਰਨ ਅਸ ਪੂਰਨਕੋ"ਕਰਹਿੰਨਿਹਾਰਨ”। 
ਕਿਸ ਹੂੰ ਨੇ ਕੌ ਪੀਰ ਬਤਾਵਾਨਿਹਿੰਪਸੈਦ ਅਕਬਰਕੀ ਆਵਾ।੧੭॥ ਕਹਨ 
ਲਗੋ “ਇਸ ਤੇ ਭਿ ਬਡੇਰੇ । ਪ੍ਰਿਥਮ ਮਨਾਏ ਪੀਰ ਘਨੇਰੇ ।ਕਿਸਹੂੰ ਤੇ 
ਨ ਸਰਯੋ ਮਮ ਕਾਮੂ । ਭਏ ਨਿਫਲ ਖਰਚੇ ਬਹੁ ਦਾਮੂ!॥੧੮॥ ਗੁਰਘਰ ਕੋ 
ਇਕ ਸਿੱਖ ਮਹਾਨਾ!।ਸ਼ਾਹ ਬਾਕ ਤਿਨ ਭੀ ਸੁਨਿ ਕਾਨ। ਸਹਤਿ ਸੈਦੇਹੁ” 
ਕਹਿਨ ਕੋ ਹੋਇ।-ਇਹੁ ਹੈ ਤੁਰਕ ਸ਼੍ਰਧਾਲੁ ਨ ਕੋਇ' ॥ ੧੯ ॥ ਗੁਰ ਘਰ 
ਪਰ ਕਿਮਿ ਸਿਦਕ ਧਰੇ ਹੈਰਿਦੇ ਨੰਮ੍ਰਿ ਕਿਮ ਸੀਸ ਕਰੇਹੈ।ਗੁਰਕੋ ਨਿਮਹਿੰ 
ਪਾਇ ਬਡਿਆਈਗੁਰਕੋ ਨਿਮਹਿ ਸੁ ਇੱਛ ਪੁਰਾਈ-॥੨੦॥ਏਵ ਬਿਚਾਰ 
ਏਕ ਦਿਨ ਗ਼ਾਤਿ।ਪੁਨਿ ਨਿਸ਼ਚੈ ਚਿਤ ਕੀਨਸਿ ਬਾਤ।-ਏਕਬਾਰ ਸੇ' ਇਸ 
ਕੋ ਕਹੋਂ । ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਸ ਲਹੋਂ੯ ॥੨੧॥ ਇਸਕੇ ਭਲੇ ਭਾਗ ਲੋ 
ਮਾਨ/ਠਾਂਹਿਤ ਪਾਵੈ ਕਸ਼ਟਮਹਾਂਨ-।ਇਮਿਬਿਚਾਰਕੇ ਚਿਤ ਦ੍ਿੜ ਕਰਿਕੇ 
।ਗਯੋ ਸ਼ਾਹ ਢਿਗ ਖਰੋਨਿਹਰਿਕੈ॥੨੨॥ਕਰ ਤਸਲੀਮ” ਸਮੁਖ ਕਰਿ ਨੈਨ। 
੧ਪਾਟਕ ਨਹੀਂ ਹੈ । “ਗੈਸਾ ਪੂਰਾ ਕੋਣ ਹੈ । ₹(ਉਸਨੂੰ) ਲੱਭੀਏ । #(ਮਤੰ ਮੰਨੇ ਕਿ ਨਾ ਮੰਨੇ) 
ਇਸ ਜੈਸੇ ਸਹਤ ਕਹਣ ਲਈ (ਉੱਦਤ) ਹੋਯਾ । “ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ੬ਜੋਸਾ ਮੈ 
ਜਾਂਣਦਾ ਹਾਂ । "ਸਲਾਮ । ਵਪ੪=ਜੇਹੀ ਸੂਨਹੁ ਤਹਾਂ ਹੀ ਜਾਹਿ । 

ਮਹਿਮਾ ਪੂਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਅਕਬਰ 
ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਖਾ: ਤਵਾ: ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸਰੱਦਾਗੰ ਤਾਹਰਬੇਗ ਖਂ 
ਸੂਬਾ ਲਾਹੈਰ ਤੇ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ । ਮਹਿਮਾ ਪੂਕਾਸ਼ ਲਿਖਦਾ 
ਹੈ ਕਿ ਪਾਂਤਸ਼ਾਂਹ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ । ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮਹਿਮਾ ਪੂਕਾਸ਼ ਵਿਚੋਂ 
ਸਪਸ਼ਫ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਚੰਤੈੜ ਫਤਹਿ ਹੋਣ ੮1 ਵਰ ਨਹੀ” ਦਿੱਤ । ਕੋਵਲ ਇਹ 
ਕਿਹਾ ਹੈ:-ਜਬ ਟੁਟੇ ਗੜ੍ਹ ਫਤਹਿ ਹੋਇ ਜਾਇ! ਕਿ ਜਦੋ' ਬਵਲੀ ਦਾ ਕੜ ਟੁੱਟਣਾ 
ਹੈ ਓਦੋਂ ਕਿਲਾ ਟੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਇਸਦ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇਕ 
ਹੋਣਹਾਰ ਨੂੰ ਜਿਸਦਾ ਹੋਰ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀ” ਅਰਮਿ ਵਾਚ ਕੇ ਪਹਿਲੋਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, 
ਵਰ ਸ੍ਰਾਪ ਕੂਛ ਨਹੀਂ ਵਿੱਤਾ । ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਈ ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੧੬੭੩ ਢੀ ਟੂਕ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਂਪ ਸੂਰਜ! (੧੬੬੯) ਗਸਿ ੨। ਅੰਸੂ ੬, 
€ਸ਼ਾਹਨਸ਼ਾਹ ! ਸੁਨਹੁ ਮਮ ਬੈਨ । ਨਿਮਕ ਤੁਮਾਰੋ ਹਮ ਨਿਤ ਖਾਤਿ । 
ਭਲੋ ਚਹਤਿ ਹੈ' ਚਿਤ ਦਿਨ ਰਾਤਿ ॥੨੩॥ ਜਗ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਥਮ ਭਏ 

-ਹੈਂ । ਸਭਿਹਿਨਿ ਸ਼ੁਭ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਏ ਹੈਂ।ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਦੁਉ ਜਿਸ ਮਾਨਹਿੰ। 
ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਜਿਸ ਨਾਮ ਬਖਾਨਹਿੰ॥੨੪॥ ਅਜ਼ਮਤਿ ਮੈਂ ਪੂਰਨਿ ਸਭਿ ਭਾਂਤੀ। 
ਜਿਸ ਕੇ ਸਮਸਰ ਨਹਿ ਕਿਸੁ ਬਾਤੀ । ਕਰਾਮਾਤ ਸਭਿ ਥਾਨ ਲਗਾਈ । 
ਪੀਰ ਮੀਰ ਨੰਸ੍ਰੋ ਅਗੁਵਾਈ" ॥ ੨੫ ॥ ਜ਼ਾਹਰ ਸਭਿ ਜਹਾਨ ਮਹਿਂ ਹੋਵਾ । 
ਜਿਨ ਕੇ ਸਨਮੁਖ ਕੋ ਨ ਖਰੋਵਾ। ਬਾਬਰ ਸ਼ਾਹੁ ਜੁ ਬਡੋ ਤੁਮਾਰੋ। ਤਿਨ 

_ਬਖਸ਼ਕੋ ਇਹੁ ਪਦ ਜੂ ਉਦਾਰੋ ॥ ੨੬॥ ਜਨਮਤਿ ਹੀ ਅਜ਼ਮਤਿ ਅਤਿ 
ਧਾਰੀ । ਸੁਪਤਿ ਛਾਂਵ ਕਿਯ ਫਣ ਬਿਸਤਾਰੀ” । ਮਹਿਖਨ" ਜ਼ਰਿਕੈ ਖੇਤ 
ਉਜਾਰਾ।ਛਿਨ ਮਹਿ ਕਿਯ ਹਰਿਆਵਲ ਸਾਰਾ॥੨੭॥ ਅਨਿਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਭੀ 
ਕਰੇ ਜਿਵਾਵਨ। ਜਹਿੰ ਤਹਿ ਬਿਚਰੇ ਜਸੁ ਅਤਿ ਪਾਵਨ। ਕਰਾਮਾਤ ਧਾਰੀ 
ਜਗ ਜੇਤੇ। ਗੋਰਖ ਆਦਿਕ ਸਿਧ ਗਨ ਕੇਤੇ ॥: ' ਤੁਰਕਨ ਬਿਥੈ ਪੀਰ 
ਅਜ਼ਮਤੀ । ਮਤੀ” ਬਿਲੈਂਦ, ਦ੍ਰੈਤ ਚਿਤ ਹਤੀ । . 'ਸ ਆਦਿ ਜਿਨਹੁੰ 
ਦਿਨ ਨਾਥ'।ਤਰੈ ਉਤਾਰਯੋ ਬੋਲਨ ਸਾਥ॥੨੯॥ਸ਼੍ਰੀ ॥ ਸਭਿ ਸੋਂ ਚਰਚਾ 
ਕਰੇ । ਅਜ਼ਮਤ ਕੋ ਦਿਖਾਇ ਕਰਿ ਤਰੇ1 । ਕੇਤਿਕ ਗਿਨੀਏ' ਜਗਤ 
ਮੜਾਰੇ।ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਿ ਨਰਹਨੁ[ੰਨਿਸਤਾਰੇ ॥੩੦॥ ਖਲਕ ਬਿਖੈ ਅਸ ਠੌਰ 
ਨ ਕੋਈ।ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੋ ਲਖੇ ਨ ਜੋਈ । ਜਿਨ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਸਮਾਨ । 
ਮੋਖ ਪੰਥ ਉਪਦੇਸ਼ਤਿ ਦਾਨ ॥੩੧॥ ਕਹੌਂ ਕਹਾਂ ਲਗ ਤਿਨ ਕੀ ਕੀਰਤਿ। 
ਬਿਦਤਿ ਜਗਤ ਸਗਰੇ ਬਿਸਤੀਰਤਿ । ਰਾਵਰ ਕੇ ਸਮੀਪ ਉਮਰਾਵ। ਬੂੜਿ 
ਪਿਖਹੁ ਸਭਿ ਲਖੈਂ ਪ੍ਰਕਾਵ॥੩੨॥੩ੇ ਬੈਕ੍ਰੰਠ ਲੋਕ ਜਬਿ ਗਏ । ਗਾਦੀ ਪਰ 
ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਬਿਏ। ਮਨ ਇੰਦੈ ਕੋ ਜੀਤਨ ਹਾਰੇ । ਹਾਰੇ ਸ਼ੱਤ ਜਿਨਹੁਂ 
ਅਗਾਰੇ ॥੩੩॥ ਅਤਿ ਰੀਭੀਰ ਧੀਰ ਧਰਮਾਂਤਮ/ਕੌ ਕਹਿ ਸਕਿਹੈਂ ਤਿਨਹੁੰ 
ਮਹਾਤ॥ ਕਰਾਂਮਾਂਤ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੇਰੀ । ਲਈ ਛਪਾਇ ਨਹੀਂ ਕਿਨ ਹੇਰੀ 
॥੩੪॥ ਅਪਨ ਸਥਾਨ ਥਾਪ ਕੈ ਆਪ । ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਿ ਜਹਾਨ ਪਰਤਾਪ । 
ਦੇਵਲੋਕ ਮਹਿ ਗਏ ਗੁਸਾਂਈ' । ਗਾਦੀ ਪਰ ਤਿਨ ਤੇ ਪਿਛਵਾਈ ॥੩੫॥ 
੧ਅੱਗੇ ਬੁਕੇ। “ਸੂ ਤਿਆਂ ਤੇ ਛਾਂ ਕੀਤੀ (ਸੱਪ ਨੇ) ਫਣ ਨੂੰ ਵੈਲਾਕੇ । 5ਮੱਬੀਐੰ ਨੇ । %ਸ਼ੱਮਸ 
ਤਬਹੇਜ਼ । “ਸੂਰਜ । ਝਕਹਿਨ ਨਾਲ਼ ਹੀ ! “ਨੀਵੇ” ਕੀਤੇ । ਆਪ1੪-ਅਤੀ । 

1 ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰ: ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉੱਤਗੜ੍ਰਧ ਅੱਧਸਾਯ ੩੭ । _੩੫੪-ਜਗ। 



ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੬੭੦) ਗਸਿ ੨। ਅੰਸੂ ੬. . 
ਅਮਰਦਾਸ ਹੈ ਤ੍ਰਿਤੀਓ ਰੂਪ। ਬੈਸ ਬ੍ਰਿੱਧ ਮੁਖ ਜੋਤਿ ਅਨੂਪ । ਜਿਨਹੁੰ- 
ਪਤੱਗਜਾ ਅਚਰਜ ਕਰੀ ।-ਆਇ ਬਸਹਿ ਜੋ ਹਮਰੀ ਪੁਰੀ ॥੩੬॥ ਦੇਖਤਿਂ ̀  
ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਕੇ ਤਾਤ । ਮਰਹਿੰ ਨਹੀ' ਜੀਵਹਿੰ ਕੁਸ਼ਰਾਤ"-। ਕਰਾਂਮਾਤ 
ਇੱਤਕਾਦਿਂ ਅਨੇਕ। ਬਿਦਤਿ ਜਗਤ ਮਹਿ ਸਹਤ.ਬਿਬੇਕ॥੩੭॥ਆਗੇ[_ 
ਬਿਤਿ ਨਿਤਿ ਰਿਧਿ, ਸਿਧਿ,ਨਿੱਧਮੁਖ ਕੌ ਦੇਖਹਿੰ ਸਕਲ ਸਮ੍ਰਿੱਧਿਂ । ਜਨੁ ` 
ਅਨੋਕ ਜਿਨ ਕੀਨ ਨਿਹਾਲ। ਕਹੇਂ ਜੁ ਮੁਖ,ਹੁਇ ਸੋ ਤਤਕਾਲ? ॥ ੩੮ ॥ 
ਸਨ ਕਰਿ ਅਕਬਰ ਅਚਰਜ ਮਾਨਾਂ । ਰਿਦੈ ਚਾਹਿ ਕਰਿ ਬਕ ਬਖਾਨਾ । 
ਕੌਨ ਦੇਸ਼ ਪੁਰਿ ਕੌਨ ਸਥਾਨਾਂ? । ਨੋਰੇ ਕਿਧੌਂ ਦੂਰ ਪਰਮਾਨਾ? ॥ ੩੯ ॥ 
ਡਿਨ ਤੇ ਬਰ ਲੇਵਨ ਕੇ ਕਾਰਨ।ਗੁਰ ਸੇਵਕ! ਤੁਮ ਕਰੋ ਉਚਾਰਨ।ਸੁਨਿ 
ਕੈ ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਗੁਰਦਾਸਕਹਤਿ ਭਯੋ ਅਕਬਰ ਕੇ ਪਾਸ॥੪੦॥“ਸ਼ਾਹਨ- 
ਸ਼ਾਂਹ ਸੁਨਹੁ,ਇਸ ਥਲ ਤੇ।ਅਹੈ ਦੂਰ ਬਹ;,ਮਾਰਗ ਚ਼ਲਤੇ । ਰਾਂਵਰ ਕੋ ਨ 
ਬਨਹਿੰ ਅਬਿ ਜਾਨੋ।ਦਿੱਲੀ ਪੁਰਿ ਤੇ ਨਿਕਣ ਸੁ ਜਾਨੋ॥੪੧॥ਲਵਪੁਰਿ ਕੇ? 
ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਮੀਪ । ਨਦੀ ਬਿਪਾਸਾ, ਹੇ ਅਵਨੀਪ!। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਤੀਰ 
ਭਿਸੁ ਅਹੈ। ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰ ਭਿਹ ਠਾਂ ਰਹੈ ॥ ੪੨॥ ਅਬਹਿ ਮਾਤਬਰ” . 
ਰਾਵਰ ਕੇਰ । ਪਹੁੰਚਹਿ ਤਿਨ ਢਿਗ ਕਰਹਿ ਅਦੇਰ। ਅਨਿਕ ਉਪਾਇਨ 
ਕੋ ਲੈ ਜਾਇ। ਤੁਮਰੀ ਦਿਸ਼ ਤੇ ਬਿਨੈ ਸੁਨਾਇ॥੪੩॥ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੁਇ ਭਾਵ 
ਮਹਾਂਨਾਂ'। ਅਰਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰਹਿ ਗਰਜ ਸੁਜਾਨ । ਤਬਿ ਜੋ ਕਰਹਿੰ ਬਾਕ 
ਗੁਰ ਪੂੰਗੇਪੂਰਨ ਹੋਇ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰੇ ॥ ੪੪ ॥ ਜਬਹਿ ਪਠਾਵਨ ਕਰਿ ਹੋ 
ਕੋਇ। ਤਬਿ ਤੁਮ ਹਾਂਥ ਜੋਰਿ ਕੇ ਦੋਇ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸੁ ਲੇ ਨਾਮ। 
ਮੁਖ ਸਨਮੁਖ ਕਰਿਕੋ ਤਿਨ ਧਾਮ ॥ ੪੫॥ ਅਪਨੋ ਕਾਜ ਚਿਤਵ ਕਰਿ 
ਮਨ ਮੈਂ । ਤਸਲੀਮਾਂਤ” ਕਰਿਹੁ ਤਿਸੁ ਛਿਨ ਮੈਂ । ਕਰਹੁ ਆਜ ਤੇ ਐਸੀ 
ਬਾਤ ।ਗਮਨੈ ਮਾਰਗ ਦਿਨ ਅਰੁ ਰਾਭਿ॥ ੪੬ ॥ ਜਾਚਹਿ ਜਬਹਿ ਜਾਇ 
ਕਰਿ ਜੋਇ। ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਾਰਜ ਤੁਮਰੋ ਹੋਇ। ਪੁਨ ਆਗੇ" ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਨਾ- 
ਵਗੁਮਨ ਬਾਂਛਤਿ ਫਲ ਤਿਨ ਤੋਂ ਪਾਵਹ!॥੪੭॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ 
ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਦੁਤਿਯ ਰਾਮੇ “ਸਿੱਖ ਵਾਕ ਅਕਬਰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਖਸ਼ਟਮੈ ਅੰਸੂ ॥ ੬ ॥ 

“ਸੂਖ ਅਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ । ?ਵਿਭੂਤੀਆਂ । ਇਤਬਾਰ ਵਾਲਾ । “ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੇ । “ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ 
ਨਾਲ । ੬(6ਹ) ਸੁਜਾਨ ਗਰਜ ਸੁਨਾਵੇ । “ਅਦਬ ਨਾਠਨ ਸਲਾਮ । ਫਿਰ ਅਰੋਂ” ਨੂੰ । 

ਸਂਪ;=ਇਸ ਆਦਿ। _1ਪਾਂ:=ਅੱਜ੍ਰੋ। _ਤਪਾਂ=ਤੇ । _ਉਪਰ=ਗੁਰ ਜਸ ਜਨਾਂ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸਰਜ । (੧੬੭੧) _ਗਸਿ ੨।ਅ॥੭. 
੭. [ਰੜ੍ਹ ਦੀ ਜੈ ਦਾ ਵਾਕ ਹੋਣਾ] । ਸਿ 

ਦੌਹਗਾ ॥ ਸੁਨਿ ਅਕਬਰ ਸ਼ਰਧਾ ਧਰੀ ਕਹਿਨ ਲਗ।ੋਂ ਸਭਿ ਮਾਂਹਿ । “ਮੱਕੇ 
ਤੇ ਹਾਜੀ ਅਏ ਅਪਰ ਮੁਜਾਵਰ ਆਹਿ”੧॥੧॥ਰੌਪਈ॥ ਤਿਨਹੁਂ ਮੋਹਿ ਢਿਗ 

_ਕਹੀ ਸੁਨਾਇ।-ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤਿਸੁ ਥਇ।ਤਹਿੰ ਮਕਾਨ ਕੀ ਦਿਸ਼ 
ਕਰਿ ਚਰਨ । ਸੁਪਤੇ ਨਿਸਾ ਪਰੇ ਢਿਗ ਧਰਨਿ'॥੨॥ ਜੀਵਨ ਗਯੋ ਮੁਜਾ- 
ਵਰ ਹੇਗਿਕਹੇ ਕਰ ਬਚ ਗਹਿ ਕਰਿ ਪੈਰ । ਕਰੇ ਘਸੀਟਨ ਤਹਿੰ ਤੇ ਜਬੈ। 
ਦਰ ਮਕਾਨ" ਤਿੰਸ ਦਿਸ਼ ਭਾ ਤਬੈ-॥੩॥ਮੁਸਲਮਾਨਭੀ ਮਾਨਹਿੰ ਤਿਨ ਕੋ। 
ਇਕ ਸਮ ਜਸ ਬਯਪਜੋ ਜਗੁ ਜਿਨ ਕੋਤਿਨ ਤੇ ਮੈ' ਅਬਿ ਹੋਇ ਸਨਾਥ। 
ਕਾਰਜ ਪੁਰਵੋਂ ਧਰਿ ਪਗ ਮਾਬ॥੪॥ ਇਮ ਕਹਿ ਤਯਾਰ ਕੀਨ ਬੁਧਿਵਾਨ। 
ਪਢਜਯੋ ਪਾਰਸੀ ਇਲਮ ਮਹਾਂਨ । ਨਿਤਿ ਸਤਿਸੈਗੀ,ਮਾਧੁਰ ਕਹੇ । ਬਿਮਲ 
ਰਿਦਾ ਜੋ ਸਭਿ ਬਿਧਿ ਲਹੈ ॥੫॥ ਸਾਬ ਉਪਾਇਨ ਉੱਤਮ ਦੀਨ ਸਿ ਜ਼ਰੀ 
ਵਸਤ੍ਰ ਪਸ਼ਮੰਥਰ ਲੀਨਸਿ । ਇੱਤਜਦਿਕ ਲੋ ਦਰਬ ਘਨੇਰਮਚਲਨੋ ਗੁਰੂ 

_ਦਿਸ਼ ਭਾਵ ਬਡੇਰ॥੬॥ ਪੁਨ ਅਕਬਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੋਂ ਕਹਜੋ। ਗੁਰੂ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ 
_ਸਰਬ ਤੈਂ ਲਹਜੋੜੂੰ ਭੀ ਗਮਨਹੁਂ ਇਸ ਕੇ ਸਾਥ।ਮਮਦਿਸ਼ ਤੇ ਟੇਕਹੁ ਪਗ 
ਮਾਬ ॥੭॥। ਜਥਾਂ ਬਚਨ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਕਹੈ' । ਤੁਮ ਸੈਗ ਬਹੁਤ ਸਾਂਢਨੀ“ 
ਅਹੈਂ । ਅਤਿਸ਼ੈ ਤੁਰਤ ਪਠਾਵਹ ਸੁਧਿ ਕੋ । ਸੇਵਹੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰਿ ਸੁਧਿ 
ਬੁਧਿ ਕੋ?॥ ੮॥ ਅਕਬਰ ਤੇ -ਰੁਖਸਦ ਹੁਇ ਚਲੇ । ਕਰਤਿ ਉਤਇਲ 
ਮਾਰਗ ਵਲੋ । ਲਘ ਬਿਸਰਾਮ੫ `ਮਨੈ' ਦੂਰਜਾਇ ਪਹੂੰਚੇ ਗੁਰੂ ਹਜ਼ੂਰ 
॥੯॥ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਿਵਰ ਕਰਿ ਦੇ " ਸਗਰੀ ਭੇਟ ਹਾਥ ਧਰਿ ਲੀਨਿ । 
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਨਿਜ ਥਾਇ। ਬਡੀ ਬਾਪਿਕਾ ਕਹੁ ਬਨਵਇ॥੧੦॥ 
ਬੈਠਹਿ ਆਪ ਜਾਇ ਕਰਿ ਤਹਾਂ। ਸ਼ਿਲਪੀ' ਕਾਰ ਸਵਾਰਹਿਂ ਜਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ 
ਤੇ ਫੁਰਮਾਵਹਿ ਜ੍ਯੋ' ਜੋ । ਬਯੱਤ ਬਨਾਵਹਿ ਸਿਲਪੀ ਤੜੋਂ ਤਜੋਂ॥੧੧॥ 
ਅਨਿਕ ਜਤਨ ਕੋ ਕਰਤੇ ਅਹੈਂ। ਮਨਜ ਸੈਂਕਰੇ ਨਿਸ ਦਿਨ ਰਹੈਂ। ਹੋਈ 
ਰਹਤਿ ਭੀਰ ਚਹੁੰਵੇਰੇਘਨੇ ਮਿਹਨਤੀ,ਸਿੱਖਘਨੇਰੇ॥੧੨॥ਅਨਿਕ ਦੇਸ਼ ਤੇ 
ਸੈਗਤਿ ਆਵੇ (ਦਰਸ਼ਨ ਦਰਸ ਕਾਮਨਾ ਪਾਵੈਤਿਸ ਦਿਨ ਭੋਰ ਹੋਤਿ ਜਬਿ 
“ਘੁਜਾਰੀ ਹੈਸਨ । "ਰਤ ਪਈ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁੱਤੇ । ₹ਕਾਅਬੇ ਦਾ ਬੂਹਾ । “ਨਿਹਾਲ । 

_ ''ਉਠਣੀਆੰ । 4ਮੈਨੂੰ _ਖਬਰ ਅਤੀ ਛੇਤੀ ਘੱਲੋ । “ਕਰਕੇ ਬੁੱਧੀ ਪਵਿੱਤਰ । "ਬੋਹੜ 
ਅਰਾਮ ਆ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਬਹੁਤਾ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹਨ । ੯ਕਾਰੀਗਰ । 

ਪਾ:=ਤਾਂਹਿ । ੍ 



_ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੬੭੨) ਗਾਸਿ ੨। ਅੰਜੂ ੭, 

ਆਏ।ਬੈਠੇ ਗੁਰ ਮਸਨੰਦ"ਬਿਛਾਏ।੨੩॥ਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਿਖ ਚਲਿ ਆਇ 
ਧਰੈ' ਉਪਾਇਨ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇ।ਬੈਠੇ ਸਬਦ ਗਾਵਨੋ ਹੋਤਿ।ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਕਹ 
ਕਰਤਿਉਵਦੋਤਿ॥੧੬॥ਇਤਨੇਮਹਿੰਅਕਬਰਕੇਮਾਨਵ/ਆਏਸੌਗਉਪਾਇਣਿ- 
ਠਾਨਵ । ਹਾਬ ਜੋਰ ਧਰਿ ਦੀਨ ਅਗਾਰੀ । ਹੋਇ ਦੀਨ ਮਨ ਬੈਂਦਨਧਾਰੀ 
॥੧੫॥ਗੁਰ ਪੂਛੇ"ਂ“ਤੁਮ ਕਿਤਤੇ ਆਏ?।ਕੇਟ ਮੋਲ ਬਹੁ ਬਸਤੂ ਲਯਾਏ। ਕੋ 
ਕਾਰਜ ਗੁਰ ਪੁਰਜੋ ਤੁਮਾਰੋਕੈ ਜਾਚਨ ਕੋ ਚਹਤਿ,ਉਚਾਰੋ”॥੧੬॥ ਸਨਿ 
ਕੈ ਨਵੀਸਿੰਦ' ਕਰ ਜੋਰੇ। “ਸ਼ਹਨਸ਼ਾਹ! ਤੁਮ ਚਰਨ ਨਿਹੋਰੇ"। ਰਾਵਰਿ 
ਨਿਕਟਿ ਪਠਾਂਵਨ ਕੀਨੇ । ਜਸ ਤੁਮਰੋ ਸ਼ਰਵਨਨ ਸੁਨਿ ਲੀਨੇ॥੧੭॥ ਪਠੀ 
ਉਪਾਇਨ ਸ਼ਰਧਾ ਧਰਿਕੈ। ਬਾਰਿ ਬਰ ਬਹੁ ਬਿਨੈ ਉਚਰਿਕੈ । ਸਭਿ 
ਪੰ ਨ ਤੇ ਹੋਇ ਨਿਰਾਂਗੇਪਠਯੋ ਹਮਹਿਕੋ ਰਾਵਰਿ ਪਾਸੇ/੧੮॥ਕੀਰਤਿ 
ਨ ।ਕਕੀ ਸੁਨਿਕੈ। ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਕੀ ਗੁਰਤਾ ਗੁਨਿਕੈ । ਰਾਵਰਿ 
ਮ ਮਾਂ ਕਹੁ ਮਾਨਿ।ਪਠਜੋ ਹਸੈਂ ਅਕਬਰ ਸੁਲਤਾਨ॥੧੯॥ਕੀਨਸਿ ਦਿੱਲੀ 
ਤੇ ਪਸਥਾਨ। ਬਿਗਰ ਪਰੇ ਰਜਪੂਤ ਮਹਾਨ । ਤਹਾਂ । ਜੋਗ ਐਸੋ ਕਛੁ ਹੋਵਾ। 
ਗਨ ਸੁਭਟਨਿ ਕੋ ਰਣ ਥਲਨੂੰਸੈ ਵ”॥ ੨੦ ॥ ਤੋਪੈਂ ਬਹੁਤ ਬਰਖ ਚਲਿ- 
ਵਾਈੂਮ ਧਾਰ“ ਨਭ ਮਹਿ ਬਹੁਨੰ ਛਾਈ/ਅਨਿਕ ਸੁਰੈਗੇ' ਖੋਦ ਉਡਾਈ। 
ਲਾਖੋਂ ਜ੍ਰ ਛੁਟਾਈ ॥੨੧॥ ਨਿਕਸਹਿੰ ਵਹਿਰ ਦੁਰਗ ਤੇ ਰਾਜੇ 
। ਬਜਹਿ ਵੜਾਉ ਦਹ ਦਿਸ਼ਿ ਬਾਜੇ।ਜੋਧਾ ਭਿਰਹਿ ਪਰਸਪਰ ਘਨੇ। ਲਰਹਿ 
ਮਰਹਿ ਗਿਰ ਸ਼੍ਰਂਠਤ ਸਨੇ ॥ ੨੨॥ ਇਸ ਬਿਧਿ ਮਚਹਿ ਘੋਰ ਸੈਗ੍ਰਾਮੁ । 
ਲਾਖਹੁੰ ਨਰ ਪਹੁਚਹਿ ਜਮ ਧਾਮ। ਅਨਿਕ ਉਪਾਉ ਸ਼ਾਂਹ ਕਰਿ ਰਹਕੋ। 
ਗਵ ਚਿਤੌਰਕੋ ਕਜੋਹੁ ਨ ਲਹੜੋ ॥੨੩॥ਸਭਿ ਪੀਰਨਿਕੇ ਬਾਕ ਸਿਮਰਿਕੈ। 
ਰਹਜੋ ਸ਼ਾਹ ਅਚਰਜ ਉਰ ਧਰਿ ਕੈ । ਕਾਰਜ ਸਰਯੋ ਨ ਜਬਿ ਕਿਸ ਭਾਂਤਿ। 
ਸੁਨਿ ਤੁਮਰੀ ਕੀਰਤਿ ਅਵਿਦਾਤਿ॥੨੪॥ਬਚਨ ਆਪ ਕੇ ਸੁਨਿਬੇ ਕਾਰਨ। 
ਪਠਜੋ ਉਤਾਇਲ ਕਾਂਜ ਸੁਧਾਰਨ ।-ਹਮ ਰਾਂਵਰਿ ਕੀ ਸ਼ਰਨੀ ਪਰੇ। ਪੁਰਹ 

"ਗਦੀ,_ ਤਖਤ । [%ੰ੪ ਅਸਨਦ]। “ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ । “ਭਾਵ ਅਕਬਰ ਨੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਬੇਨਤੀ 
ਕੀਤੀ 3) ₹੧ ਰਣਭਮਕਾ (ਹੋਈ ਹੈ) (ਅ) ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਰਣ ਬਲ ਵਿਚ ਸੇ 
ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਮੋਏ ਹਨ। “ਧੂਆੰਧਾਰ । ੬ਬੰਦੂਕਾਂ । ?ਗਾਵ ਕਿਸੇਤਦ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ . 
ਸੱਿਆ। #ਂਪਾ:=ਬੂਬੇ । 

1ਪ੪-ਸ਼ਾਹਸ਼ਾਹ । ੫੪ਬਲ । _ ਪਾ ;-ਰੁਰਿ। 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੬੭੩) ਰਾਸਿ ੨। ਅੰਨ 7. 

ਹੈਂਜਿ ਤਹਾਂ ਜਿਮਿ ਕਰੇਂ" ॥੨੫॥ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਸੋਂ ਬਡੋ ਹਮਾਗੋਮਿਲਿ ਕਰਿ 

ਪਾਯੋ ਰਾਜ ਉਦਾਰੋ । ਯਾਂਤੇ ਹਮ ਤਿਨ ਹੀ ਕੇ ਅਹੈਂ। ਹਮਰੀ ਸ਼
ਰਮ ਆਪ 

ਹੀ ਲਹੈਂ ॥੨੬॥ ਰਾਵਰ ਕੀ ਮੈਂ ਸੁਨੀ ਬਡਾਈ । ਪਰੈਂ ਸ਼ਰਨਿ ਤਜਿ
 ਆਸ 

ਪਰਾਈ । ਤਿਸਕੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਹੋਤਿ । ਚਿੰਤਾ ਸਗਰੀ ਸੈਕਟ ਖੋਤਿ-` ॥ 

੨੭॥ਸ਼੍ਹੀ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਸੁਨਿ ਬੈਠ । ਬਿਰਧ ਬੈਸ ਜਿਨਿ ਆਯੁਤ ਨੈਨ' । 

ਸ਼ਤ ਬਰਖਨ ਲੋ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਇ। ਬਿਸਦ ਸ਼ਮਸ',ਬਰ ਬਦਨ
 'ਸਹਾਇ॥ 

੨੮॥ ਤਨ ਪ੍ਰਮਾਨ ਲਘ" ਜਿਨਿ ਕੋ ਅਹੈ । ਤਬਿ ਭੀ ਤਪ ਤਾਪਤਿ ਅਤਿ 

ਰਹੈਂ । ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਸਭਿ ਸੁਖ ਪਰਹਰਿ ਕੈ। ਕਸਹਿ ਸਰੀਰ; ਕਸ਼ਟ ਨਿੜਿ 

ਧਰਿ ਕੈ॥੨੯॥ ਸੁਨਿ ਕੈ ਸਿਖ ਕੇ ਬਾਕ ਸਦੀਨ9 ਅਕਬਰ ਸ਼ਰਧਾ ਜਾਨਿ 

ਨਵੀਨ।-ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆਇਇਨਕੀ ਆਸਾਪੁਰਿਕਰਾਇ-੨੦॥ 

ਇਮ ਮਨ ਠਾਨਿ ਮਹਾਂਨ ਕ੍ਿਪਾਲਸਬੋਲਤਿ ਭਏ ਬਾਕ ਤਿਸ ਕਾਲ (ਜਥਿ 

ਕੋ ਅਕਬਰ ਚਵਜੋ ਸਚੇਤ । ਗਢ ਚਿਤੌਰ ਨਿਜ ਲੈਬੇ ਹੇਤ॥੩੧॥ ਸਰ
ਬ 

ਭਾਂਤਿ ਕਰਿ ਦਲ ਬਲ ਤਾਰੀ । ਘੇਰਯੋ ਦੁਰਗ ਜਤਨ ਕਰਿ ਭਾਰੀ। ਤਬਿ 

` ੩ ਤਿਸੀ ਰੀਤਿ ਹਮ ਕੀਨਿ।ਉੱਦਮ ਬਾਪੀ ਰਚਨ ਨਵੀਨ॥੩੨॥ਅਨਿਕ 

ਜਤਨ ਹਮ ਭੀ ਕਰਿ ਰਹੇਸਿਧਤਾ ਨਹਿੰਬਾਪੀ ਕੀ ਲਹੇ(ਜਬਹਿ ਬ
ਾਪਿਕਾਂ 

ਕੌ ਕੜ ਤੂਟੇ । ਤਬਿ ਹੀ ਦਿਢ ਚਤੌਰ ਗਵ ਛੂੰਟੇ ॥੩੩॥ ਦੋਨਹੁਂ ਕਾਰਜ 

ਅਹੈਂ ਸਮਾਨ । ਤਹਿ ਰਜਪੁਤ ਮਹਾਂ ਬਲਵਾਨ । ਇਹਾਂ ਕਠੌਰ ਰੋਰ ਅਰ
 

ਰਹੇ” । ਕਰੇ ਜਤਨ ਬਹੁ ਭਗਨ ਨ ਲਹੇ'॥੩੪॥ ਤੈਸੇ ਤਹਾਂ ਨ੍ਰਿਪਤਿ ਭਣ 

`_ਡਾਰੀਸਰਾਨਹਿੰ ਭਏ ਕਰਤਿ ਨਿਤ ਰਾਰੀਰੋਰਨ ਕੋ ਕਰ ਜਬਿ ਹਮਵੋਰੈਂ। 

ਸ਼ਾਹੁ ਨਿਸੈਸੈ ਦਿਢ ਗਵ ਤੋਰੇ ॥ ੩੫ ॥ ਜਿਸੀ ਮਾਸ ਕੋ ਪੱਖਯ ਜੁ ਹੋਇ। 

ਤਿਬਿ ਅਰੁ ਵਾਰ ਏਕ ਹੀ ਜੋਇ। ਤਿਸੀ ਜਾਮ ਕੀ ਘਟਿਕਾ ਇ
ਕ ਮਹਿੰ। 

ਦੋਨਹੁ ਸਮ, ਨਹਿ ਅਣਕਹਿੰ ॥ ੩੬॥ ਆਰੀ ਪਾਛੇ ਕਾਜ ਨ ਸਰੈ। 

ਸਮੈ ਸਿੱਧ ਜੁਗੁ ਕਰੈਂਉ॥ਇਮਸਨਿਕੈ ਦੋਨੋ ਬੁਧਿਵਾਨ।ਰਿਦੈਕੈਤੂ- 

ਹਲ” ਸਹਤ ਮਹਾਂਨ॥੩੭॥ਅਤਿ ਪ੍ਰਸੈਨਤਾ ਧਰਿ ਕਰਿ ਉਰ ਮੈਂ। ਸ਼ਰਧਾਂ 

(ਜਿਵੇਂ (ਕਹੇ)ਕਰੀਏ।(ਅਜਿਵੇ' ਹੋ ਸਕੇ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੇਤ੍ਰ&ਂਸੇ ਸਾਲ ਤਕ। “ਚਿੱਟਾ ਦਾੜ੍ਹ/“ਸਰੀਰ 

ਦਾ ਕੱਦ ਛੋਟਾ । £ਨਿੰਮਰਤਾ ਵਾਲੋ । “ਰੋੜ ਅੜ ਰਹੇ ਹਨ। "ਟੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ। ੯ਫਤਹ।"£ਅਚਰਜਤ। 

[ਸਸ:, ਕੌਤੂਹਲ]। _"ਪਾ:=ਤਿਸੀ। 7 ਖਾਲਸਾ ਤਵਾਰੀਖ ਤੇ ਮੁਹੈਮਦ ਜ਼ਕਾਉੱਲਾ ਦੀ 

ਤਾਰੀਖ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਬਾਵਲੀ ਬਣਨ ਦਾ ਮੈਮਤ ੧੬੧੬ ਇ: ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਚਤੇੜ ਫਤੇ 

'ਜੋਣ ਦਾ ਸਨ ਇਤਿਹਾਸੀ ਵਿਚ ਮਾਰਚ ੧੫੬੮ ਈ: ਅਰਥਾਤ ੧੬੨੫ ਵਿ: ਹੈ। ਇਸ 

ਹਿਸਾਬ ੫੩ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰਲੀ ਸਾਂਖੀ ਨਹੀ” ਹੋਈ । (੩੩ ।ਪੱਛੇ ਸਫਾ ੧੬੬੩ ਦੀ ਦੁਖਾਂ) । 



_. ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ ।' ( ੧੬੭੪ ) ਗਸਿ ੨। ਅੰਜੂ ੮, 
। ਬਿਸਾਲੀ ਗੁਰਮੈਕਰ ਜੋਰੇ ਪਦ ਨਮੋ ਕਰੈਤੀਂਸੱਤਯ,ਸੱਤਕਾਮੁਖ ਤੇ 

ਉਚਰੇਤੇ ॥੩੮॥ ਸੁਨਿ ਗੁਰ ਵਾਕ ਸਿਵਰ ਮਹਿ ਆਏ । ਸ਼ਾਹ ਕਾਜ ਸਿਧਿ 
ਲਖਿ ਹਰਖਾਏ । ਪਮਾਵਨ ਸਵਲ ਹਮਾਰੋ ਹੋਵਾਂ । ਦਰਸ਼ਨ ਦਰਸੇ ਸੈਕਟ 
ਯੋਵਾ॥੩੯॥ਹਮ ਪਰ ਸ਼ਾਹੁ ਪ੍ਰਸੈਨੈ ਹੋਇ।ਬਾਂਛਤਿ ਦਰਬ ਦੇਇ ਹੈ ਸੋਇ੧। 
ਅਤਿ ਦੁਖ ਸਾਗਰ ਸੈਸੈ ਮਾਂਹਿ' । ਪਾਰਿ ਪਰਹਿ ਉਰ ਮੈਂ ਹਰਖਾਹਿ॥੪੦॥ 
ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਦੁਤਿਯ ਰਾਸੇ “ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ” ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਰਲਲੈ 
ਲਾਮ ਸਪਤਮੋ ਅੰਸ॥ ੩ ॥ ੮. [ਚਿਤੜ ਗੜ੍ਹ ਛੁੱਟਣਾ ਲ 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਅਤਿ ਹਰਖਤਿ ਖਤ ਕੋ ਲਿਖਤਿ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚ ਜਿਸ ਭਾਂਤਿ। 
ਦਯੋ ਸਾਂਵਣੀ”ਕੋ ਤੁਰਤ ਕਹਯੋ“ਗਮਹੁੰ ਦਿਲ.ਰਾਤਿ”॥੧॥ਚੌਪਈੰ॥ ਲੇ ਖਭ 
ਤਬੈ ਉਤਾਇਲ ਧਾਯੋ । ਨਿਸ ਦਿਨ ਚਲਤਿ ਜਾਨੁ ਬਦਲਾਯੋ । ਬਹੁਫ 
ਡਾਕ ਮਹਿੰਸੁਧਿ ਤਤਕਾਨਗਪਹੁੰਚਜੋ ਜਹਿੰਅਕਬਰ ਮਹਿਪਾਲ॥੨॥ਕਾਰਬ੩ 
ਮਹਿੰ ਜੋ ਲਿਖ ਕਰਿ ਪਠਯੋਂ।ਸ਼ਾਹ ਖੋਲਕੇ ਤਤਛਿਨਿਪਠਯੋਹਰਖਮਾਨ 
ਹੁਇ ਬਹੁ ਮਨ ਮਾਂਹਿ । ਸੋ ਜਾਨਜੋ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਪ੍ਰਾਹਿ॥ ੩ ॥ਮਨਹੁੰ ਕਰਿਪਨ 
ਕਹੂੰ ਪਾਰਸੁਪਾਵ॥-ਗਵਿ ਲੋਹੈਂ-ਬਿਸਵਾਸ'ਉਪਾਵ। ਸ਼ਰਧਾ ਅਧਿਕਰਿਫੇ 
ਬਿਰਧਾਈ । ਤਹਿੰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਗ੍ਰੀਵ ਨਿਵਾਈ ॥ ੪॥ ਕੌਤਕ?” ਰਿਦ ਹਰੈ ਖੜ 
ਲਿਖਵਾਯੋ । “ਤੁਮ ਨੇ ਲਿਖਜੋ ਸੁ ਹਮ ਲਖਿ ਪਾਯੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਜੇ ਇਮ ਬਾਲੇ 
ਬਖਾਨਾਂ । ਤੁਮ ਦੋਨੋ ਰਹਿਯਹ ਤਿਸ ਥਾਨਾ ॥ ੫ ॥ ਬਾਪੀ ਕਰ ਤੁਫਨ ਛੇ 
ਹੇਤ । ਕਰਹ ਜਤਨ ਧਨ ਬੁੱਧਿ ਸਮੇਤ । ਜਿਮਿ ਉਦਪਾਨ' ਸਿੱਧਿ ਹੁਬਿ 
ਜਾਇ। ਜਥਾ ਸ਼ਕਤਿ ਬਹੁ ਕਰਹੁ ਉਪਾਇ॥ ੬॥ ਸ਼ਿਲਪੀ ਚਾੜੁਰਾਂ 
ਲੇਹੁ ਬੁਲਾਈ । ਕਰਿਹੁ ਸ਼ੀਘ੍ਰਤਾ ਮੁਝ ਹਰਖਾਈ?। ਖਤ ਦੇ ਕਰੀ ਤਿੜੈ 
ਝਕਰਾਈ।ਅਭਿ ਤੂਰਨ ਸੁਧਿ ਦਿਹ ਪਹੁੰਚਾਈ॥੭॥-ਗਵ ਟੂਟੇ ਹਰਖੀਹਿ 
ਸੁਲਤਾਨ । ਕਰਹਿ ਸਭਿਨਿ ਬਖ਼ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਾਨ-? । ਚਲਜੋ ਸਾਂਢਣੀ ਪੌਣ 
ਸਮਾਨ । ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦਈ ਸੁਧਿ ਆਨਿ ॥ ੮॥ ਜਾਨੜੋ ਤਿਨਹੁੰ ਸ਼ਾਹ 
ਭਿੱਪ੍ਰਾਯ”। ਰਹਨ ਲਗੇ ਕਰਿ ਬਹੁਤ ਉਪਾਯ । ਬ੍ਰੰਦ ਮਿਹਨਤੀ 

` ਸ਼ਿਲਪੀ ਲਾਏ। ਕੀਨਸਿ ਤਕਾਰ ਮਹਿਲ ਸਮੁਦਾਏ॥੯॥ ਕਰ ਰੋਰਨ ਕੋ 
ਅਟਕਯੋ ਤਰੇਭਗਨ ਖਨਹਿੰ” ਬਿਚ ਨਰ ਬਹੁ ਬਗੇਸ਼ਰੀ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ 
`ਮੈਂਨੇ ਰੂਪ ਸਸੁੰਦਰ ਦੇ ਦੁਖ ਵਿਚੋਂ । “ਜੰਂਢਣੀ ਸਵਾਰ । ਸਵਾਰੀ ਬਦਲਦਾ। “ਭੇਜਿਆ 

_ ਸੀ। 'ਪੜ੍ਹਿਆ। #ਗਰੋਸਾ । “ਪ੍ਰਸੰਨ । ₹ਬਾਵਲੀ । ੯ਕਾਰੀਗਰ ਸਿਆਣੇ । "“ਤਾਤ੫ਰਜ । 
“"ਰੋੜਾਂ ਦ ਕੜ । "ਤੋੜਨ ਲਈ ਪੁੱਫਦੇ ਹਨ। ___ #੫੧-ਜੋਇ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੬੭੫) ਗਾਸਿ ੨। ਅੰਸੂ ੮, 

ਦਿਨ ਸਾਰੇ।ਬੈਠਿ ਕਰਾਵਹਿ ਬਾਪੀ ਕਾਰੇ ॥੧੦॥ ਅਕਬਰ ਸ਼ਾਹੁ ਪਠੇ ਨਰ 
ਜੋਇ। ਚਤੁਰ ਜਾਮ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਸੋਇ। ਬੁਧਿ ਬਲ ਧਨ ਬਲ ਕਰਿਤੇ ਰਹੈਂ । 

=ਸਿੱਧ ਉਤਾਇਲ ਹੁਇ-ਚਿਤ ਚਹੈਂ॥੧੧॥ਲੋਹਨ ਕੇ ਹੱਥਕਾਰਨ ਸਾਥ । 

ਲਘ ਅਰ ਗਰਵ ਹਤਹਿਂ ਗਹਿ ਹਾਥ" । ਬਹੁਤ ਕਟਜੋ ਥੋਰੋ ਗੰਹ ਗਯੋ । 

ਟੁਟਨਿ ਕੋ ਸੁ ਤਯਾਰ ਜਬਿ ਭਯੋ॥੧੨॥ਗਦ ਚਤੌਰ ਉਤ ਅਕਬਰ ਹਰਖਾ। 

ਕਰਿਵਾਵਤਿ ਭਾ ਗੁਲਕਨ ਵਰਖਾ । ਤੋਪੈਂ ਬਡੀ ਜੈਜੈਲ ਜੈਬੂਰੇ । ਨਿਕਟ 
ਦਰਗ ਹੁਇ ਦਾਗਤਿ ਸੂਰੇ॥੧੩॥ਹਲਾਹਲੀ ਕੰਰ ਰੌਰ ਮਚਾਏ । ਸ਼ਕਤੀ” 
ਤੋਮਰ” ਖੜਗ ਉਠਾਏ । ਅਨਿਕ ਗੁਬਾਂਰਨ ਕੀ ਕਰਿ ਮਾਰੇ” । ਗਿਰਦ 
ਸੁਰੈਗੈਂ ਦੁਰਗ ਬਿਦਾਰੇਂ॥੧੪॥ਉਤ ਰਜਪੂਤ ਸਹੇ ਨਹਿ ਅੰਤਰਿ। ਨਿਕਸੇ 

ਢਾਹਤਿ ਜੈਗ| ਨਿਖੈਤਰ । ਜੈਮਲ ਵੱਤਾ ਦੌਨਹੁੰ ਕਰਾਤ। ਲਰੇ ਵਹਿਰ ਜੋਧਾ 

ਬੱਖਕਾਤ ॥੧੫॥ ਦਲ ਦੋਨਹੁੰ ਮਿਲਿ ਆਪਸ ਮਾਂਹੀ। ਕਰਹਿੰ ਪ੍ਰਹਾਰ ਅੰਗ 

ਕਟਿ ਜਾਹੀਂ।ਗਿਰਹਿ ਤੁਰੈਗ ਤੇ ਸੁਰਗ ਚਦੇਤੇ। ਇਕ ਘਾਇਲ ਘੂਮਤਿ 

ਝਰਵੈਤੇ॥੧੬॥ਅਸ ਦਾਰੁਨ ਸੈਗ੍ਰਾਮ ਮਚਾਵਾ । ਸ਼ਵ ਦੇਹਨ ਕਰਿ”ਸੇ ਥਲ 

ਛਾਵ'ਹੁੰਡ ਮੁੰਡ ਕੁਜਦੈਡ ਬਿਹੰਝੇਂਖੰਡ ਖੰਡ ਬਡ ਦੇਡ ਘਮੰਡੇ"'॥੧੭॥ 
ਕਹਾਂ ਲਗੇ ਰਨ ਬਰਨਨ ਕਰੋਂ । ਇਹੀ ਗ੍ਰੰਥ ਬਡ ਹੈ੍ ਇਮ ਡਰੋਂ । ਤਿਸ 

ਬਾਸੁਰ"'ਲਰਤੇ ਜੁਗ ਕ੍ਰਾਤਬਹੁ ਲਸ਼ਕਰ ਤੁਰਕਨ ਕਰਿ ਘਾਤ ॥ ੧੮ ॥ 

ਫ਼ੱਤਾ ਗਿਰਯੋ ਯੁੱਧ ਮਹਿ ਐਸੇਮੂਲ ਕਟੇ ਧਰ ਤਰੁਵਰ ਜੈਸੇਂ“।ਲਗੇਸ਼ਸਤ੍ਰ 

`ਬਹੁ ਜਰਜ਼ਰਿਹੋਵਾ । ਹੂਰਨ'” ਨੂਰ ਰੂਰ ਕੌ ਜੋਵਾ ॥ ੧੯॥ ਰਨ ਸਨਮੁਘ 

ਤਨ ਤੜਾਗਨ ਕਰਿਕੈ।ਗਯੋ ਸੁਰਗ ਉਰ ਆਨੰਦ ਭਰਿਕੈ।ਜੈਮਲ ਵਹਿਰ 

ਬਰਾਤ ਮਰਿਵਾਇ।ਅੰਤਰ ਦੁਰਗ ਬਹੁਤ ਬਿਲਪਾਇ॥੨੦॥/ਰਹਮੋ ਇਕਾਕੀ 

ਬਰਾਤ ਬਿਹੀਨ । ਕਟੇ ਪੰਖ ਜੁਗ ਜਿਮ ਖਗ ਦੀਨ””ੋਂ । ਕੁਜਾ ਗਈ ਕਟਿ 

ਨਿਰਬਲ ਰਹਜੋ। ਕ੍ਰਾਤ ਬਿਨਾ ਕੋ ਨਾਥ ਨ ਲਹਜੋ ॥੨੧॥ ਜੀਵਤ ਗੰਹ 
ਰਿ 

ਖੋਟੇ ਫਤੇ ਮਾਰਦੇ ਹੈਲ 0੩ ਵਿੱਖੇ ਫੜਕੇ । “ਬਰਛੀ । “ਨੇਜਾ,ਭਾਲ। “ਅੰਧ ਧੁੰਦ ਦੀ ਬਹੁਤੀ 

ਮਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ । [ਅ% ਸਬਾਰ=ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੀ ਹਵਾ] । (ਅ) ਤੋਪ ਦੇ ਗੌਲਿਆੰ ਦੀ ਮਾਰ ' 

ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗਿਰਦ ਸੁਰੈਗਾਂ ਫੁਟਦੀਆੰਹਨ । ੬ਵੇਕੌਠ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। “ਮੁਰਦ' ਲੋਥਾਂ ਨਾਨ॥ ਦਥਾਂ 

ਭਰ ਗਿਆ । ਦਧੜ ਸਿਰ ਬਾਹਾਂ ਖਿੱਲਰੇ ਹੋਏਹਨ। '“ਬਹਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਘੁਮੰਝ ਥਾਲੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਹੋ 

ਗਏ। “%ਉਸ ਦਿਨ । “ਮੁਢ ਕਾੱਟੇ ਥਾਲਾ ਬ੍ਰਿੰਛ ਜਿਛੇ ਧਰਤੀ ਤੇ । "“ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ । “$ਰੂਗੀਂ 

ਲੈ। "“ਜਿਵੇ' ਪੰਛੀ ਆਜਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ___ ”ਪਾ:=ਢੀਨ । 



ਰੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੬੭੬) ਹਾਸਿ ੨। ਅੰਹੂ ੯, 

ਕਯਾ ਮੁਖ ਦਿਖਰਾਵੇਂ । ਅੰਤਹਪੁਰ' ਕਯਾ ਜਾਇ ਬਤਾਵੋਂਊ । ਮਹਾਂ ਸੁਭਫ 
ਨਹਿ ਅਪਰ ਸਮਾਨਾ।ਲ਼ਰਤਿ ਬਹੁਤ ਸੋਂਡਰ ਨਹਿ ਮਾਨਾਂ॥੨੨॥ਘਾਲਤਿ 
ਘਨੋ ਘਰਨ ਕੌ ਘੋਰ। ਜਿਸ ਆਸ਼੍ਰੋ ਭਰ ਨਹੀ' ਚਤੌਰ” । ਇੱਤਯਾਦਿਕ 
ਬਿਰਲਾਪ ਕਰੋਤ।ਰਜਪੂਤਨ ਕੋ ਗਨ ਬਰਜੈਤਾਂ' ॥ ੨੩ ॥“ਸੁਭਟਨ ਕੀ 
ਗਤਿ ਐਸੀ ਅਹੈ । ਮਰੇ ਸੁਰਗ, ਜਸ ਜੀਵਤਿ ਲਹੈਂ । ਤੁਮਹਿ ਨ ਉਚਿਤ 
`ਕਰਨ ਬਿਲਲਾਵਨ&ਅਨ ਸੂਰਨ ਕੋ ਮਨ ਥਿਰਕਾਵਨ”॥੨੪॥ਹੋਤਿ ਪ੍ਰਾਤਿ 
ਰਣ ਮੰਡਹ ਭਾਰੀ।ਹਤਹੁ ਮੋਰਚੇ ਜੇ ਢਿਗ ਦ੍ਰਾਰੀਕਰਹ ਕਟਾ ਖੜਗਨ ਕੇ 
ਸਾਥ। ਸ਼ਾਹ ਨਿਕਟਿ ਦਿਖਰਾਵਹੁ ਹਾਥ? ॥੨੫॥ ਇਮ ਸਹਿਸ਼ੋਕ ਥਿਤਾਇ 
ਨਿਸਾ ਕੋ।ਭਈ ਪ੍ਰਾਤਿ ਮੰਡਯੋ ਰਨ ਬਾਂਕੋ'। ਨਿਕਸ ਪਰੇ ਰਜਪੂਤ ਬਿਸਾਲੇ। 
ਦਹ ਦਿਸ਼ਿ ਸੁਭਟਨ ਸ਼ਸਤ੍ ਸੈਭਾਲੇ ॥੨੬॥ ਧੁਖ ਪਲੀਤੇ ਛੁਟੀ ਤੁਢੈਗੇਂ । 
ਜੋਧਾ ਗਿਰੇ ਫਟੇ ਬਹੁ ਐਗੇ। ਬਰਛੇ ਤਿਰਛੇ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਮਾਏ । ਸਨਮੁਖ 
ਸ਼ੱਤ੍ਨ ਦੇਹਿਧਸਾਏ ॥੨੭॥ ਗਹੇ ਕਮਾਨ ਬਾਨ ਗਨ ਛ਼ੋਰੈਂ॥ਰਹਹਿੰ ਖਰੇ 

ਨਹਿ ਮੁਖ ਕੋ ਮੋਰੈਂ।ਕਹਿੰ ਲੋ ਬਰਨ ਜੁੱਧ ਉਦਾਰ। ਲਰਤਜੋ ਜੈਮਲ ਸੁਰਗ 
ਸਿਧਾਰਾ॥੨੮॥ਸਮੁਖ ਸੇਨ ਲਰਿ ਕੌ ਮਰਿ ਗਿਰੀ । ਕਾਇਰ ਭਾਜੋ ਧੀਰ ਨ 
ਧਰੀ।ਅੰਤਰ ਸਨਿ ਰਣਵਾਸੁ”ਮਹਾਨ। ਜੈਮਲ ਫਤੇ ਕੋ ਤਨ ਹਾਨ॥੨੯॥ 
ਲੇ ਜਮਧਰ'' ਨਿਜ ਮਾਰ ਮਰੀ ਹੈਂ। ਤੁਰਕ ਤ੍ਰਾਸ ਤੇ ਫਿਦੇ ਡਗੀ ਹੈਂ।ਬਚੀ 
ਨ ਕੋਊ ਧਰਮ ਸੈਭਾਰੇਹਤਿਹਤਿ ਨਿਜਕੋ ਪ੍ਰਾਨ ਬਿਦਾਰੇ/੨੦॥ਫਤੇ ਜਾਨਿ 
ਕੈ ਅਕਬਰ ਸ਼ਾਹੂ ਭਯੋ ਪ੍ਰਸੈਨ ਬਿਲੰਦ ਉਮਾਹੂ । ਗਵ ਚਤੌਰ ਕੋ ਤੋਰਨ 
ਕਰਿਕੈ । ਕਯੋ ਬਿਲੋਕਨ ਅੰਤਰ ਬਰਿਕੈ ॥੩੧॥ ਹਰਖਜੋ ਉਰ ਉਤਸਾਹੁ 
ਬਧਾਵ।-ਬਡ ਮਵਾਸ'"ਇਹੁ ਮਾਰਿ ਗਿਗਾਵ।ਤ੍ਰਾਸ ਬਧੇ ਰਜਪੂਤਨ ਮਾਂਹੀ। 
ਦਿੱਲੀ ਸੋਂ ਬਿਗਰਹਿੰ ਅਥਿਨਾਂਹੀ॥੩੨॥ਬਖਸ਼ਸ਼ ਕਰਿਕੌ ਨਿਜ ਉਮਰਾਉ । 
ਬਹੁਤ ਮੋਲ ਕੋ ਦੈ ਸਿਰੁਪਾਉ । ਸਰਬ ਗੈਤਿ ਪੁਨ ਅਪਨੀ ਕਰਿਕੈ। ਸਕਲੋ 
ਦੁਰਗ ਬਸੀ ਤਹਿ ਧਰਕੈ"॥੩੩॥ਚਵਜੋ ਸ਼ਾਹੁ ਦਿੱਲੀ ਦਿਸ਼ਹਰਖ।ਕਰ- 

"ਰਣ ਵਾਸ ਵਿਚ । “ਨਹੀ' ਸੀ ਮੰਨਦਾ । ₹ਬਹੁੰਤੇ ਘਗਾਂ ਨੂੰ ਭੇਭੀਤ ਕਰਦਾ ਸੀ । “ਭਰ ਨਗਾੱ 
ਸੀ ਚਤੇੜ (ਦੇ ਮਰੇ ਜਾਣ ਦਾ) । “ਸਾਰੇ ਰਜਪੂਤ ਬਰਜਦੇ ਹਨ (ਜੈਮਲ ਨੂੰ ) । ੬ਵਿਰਲ।੫ । ' 
"ਦੂਸਰੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਥਿੜਕੋਣਾ । "ਚੰਗਾ ਜਗ । ੯ਸਰੀਗੀਂ ਵਿਚ । ਰਾਣੀਆਂ । 
''ਕਟਾਰ । "ਆਕੀ । "੧(ਨੂੰ) ਵੱਸ ਵਿਚ ਰਖਕੇ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾ੫ ਸੂਰੋਜੇ । (੧੬੭?) ਰਾਸਿ ੨ । ਅੰਸ਼ ਦੰ, 

ਤਿ ਜਾਤਿ ਮਗ ਧਨ ਕੀ ਬਰਖਾ। ਇਤਨੇ ਮਹਿ ਜੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ । ਪਠਜੋ 
ਹਤੋ ਜਿਸਕੇ ਸਿਖ ਨਾਲ॥੩੪॥ ਆਨਿ ਮਿਲਯੋ ਅਕਬਰ ਕੇ ਤੀਰ । ਜਹਿੰ 
ਉਮਰਾਵਨ ਕੀ ਬਡਭੀਗਤਸਲੀਮਾਤਕਰੀ ਬਹੁ ਬਾਰੀ।ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੀ ਸਭਿ 
ਕਬਾ ਉਚਾਰੀ ॥੩੫॥ “ਮਾਸ ਤਿਥੀ ਅਰ ਵਾਰ ਸੁ ਜਾਮ । ਘਟਿਕਾ ਲਿਖਿ 
ਕਾਗਦ ਪਰ ਨਾਮਕੜਟੂਟੇ ਕੌ ਹਮਲਿਖਿਲਕਾਏਔਰਬਡੋ ਅਚਰਜਪਿਖਿ 
ਆਏ ॥੩੬॥ ਮੁਰਤਿ ਸ਼ੁਕ ਖੁਦਾਇ ਕੀ ਅਹੈ । ਜਿਨ ਕੀ ਸਮਤਾ ਕੋਇ ਨ 
ਲਹੈ। ਅਨਿਕ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੈਗਤ ਆਇ । ਅਰਪ ਉਪਾਇਨ ਪੂਜਹਿ ਪਾਇ ॥ 
੩੭॥ਸਿੱਖਕਨ ਕੀ ਪੂਰਹਿੰ ਅਭਿਲਾਖੇ । ਨਿਸ ਬਾਸੁਰ ਪਰ੍ਭੁ ਕੀਰਤਿ ਭਾਖ॥ 
ਸੋ ਬਰਖਨਿ ਲਗ ਬਯ ਮਾਹੋਂ ਹੋਏ ।ਤਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਮਾਨਹਿ ਸਭਿ ਕੋਏ ॥੩੮॥ 
ਸ਼ਰੀਨਾਨਕ ਕੀ ਜੋਤਿ ਉਦਾਰਾ।ਅਬਹਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤਿ ਤਿਨਹਿੰ ਮੜਾਰਾਂਗਸੁਨਿ 
ਅਕਬਰ ਸਭਿ ਮਹਿ ਕਹਿ ਬਾਤੀ/ਕਾਗਦ ਕਰਹੁ ਸੁਨਾਵਨ ਪ੍ਰਾਤੀ॥੩੯॥ 
ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿ੍ਥੇ ਦੁਤਿਯ ਰਾਂਸੇ “ਚਤੌਰ ਰਾੜ੍ਹ ਟੂਟਨ”? ਪਮੈਰਾ ਬਰਨਲੈ 
ਨਾਮ ਅਸ਼ਟਮੋ ਅੰਸ॥ ੮ ॥ 

੯. [ਨਵੀਸਿੰਦ ਨੇ ਗੋਂਦਵਾਲ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ] । 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਭਈ ਭੋਰ ਅਕਬਰ ਕਹਜੋ “ਸਭਿ ਉਮਰਾਉਂ ਬੁਲਾਇ । ਇਲਮ 

ਪਠਨ ਵਾਰੇ" ਜਿਤੇ ਅਰ ਜੋ ਪੀਰ ਕਹਾਇੰ॥ ੧॥ ਚੌਪਈ॥ ਸਰਬ ਭਾਂਤਿ ਕੇ 
ਨਰ ਬੁਲਵਾਇ। ਸਕਾ ਬੀਚ ਬੈਠਯੋ ਹਰਖਾਇ। ਨਵੀਸਿੰਦ' ਕੋ ਬਾਕ 
ਬਖਾਨਾਅਬਹਿ ਸਨਾਵੋ ਲਿਖਿ ਜੋ ਆਨਾ॥੨॥ਸਭਿਨਿਬਿਖੈਤਬਿ ਪਠਜੋ[ 
ਸੁਨਾਯੋਜਬਹਿ ਸ਼ਾਹੁ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਧਾਯੋਤਬਿ ਕੋ ਤਿਨਸੈਕਲ੫ ਉਠਾਯੋ। 
ਸਭਿ ਤਕਾਰੀ ਕਰਿ ਚਹਤਿ ਖਨਾਯੋ”;॥ ੩॥ ਜਬਹਿ ਸ਼ਾਹੁ ਪਹੁੰਚੇ ਤਿਸ 
ਠੌਂਗਤੋਪਨ ਗੋਰੇ ਲਗੇ ਚਤੌਰ । ਤਬਿ ਹੈ ਟਕ ਛਿਤ ਖਨਿਬੇ ਕੇਰਾ। ਲਾਇ 

ਰ ਦਏ ਬਿਨ ਦੇਰਾ ॥੪॥ਇਹੁ ਚਤੌਰ ਸਰ ਕਰਤੇ ਰਹੇਅਨਿਕ ਜਤਨ 
ਸ਼ੱਤ ਦਹੇ । ਤਿਨਹੁੰ ਖਨਾਇ ਮਹਿਲ ਚਿਨਵਾਯੋ । ਸਨੇ ਸਨੇ ਨੀਚੇ 

ਉਤਰਾਯੋ` ॥ ੫॥ ਅਰਜੋ ਆਨਿ ਰੋਰਨ ਕਰ“ਜਬਿਹੂ। ਇਤ ਤੇ ਹਮ ਵਿਗ 
ਪਹੁੰਚੇ ਤਬਹੂੰ । ਕਹਯੋ ਬਾਕ-ਇਸਕੋ ਕਰ$ ਤੂਟੇ। ਤਬਹਿ ਸ਼ਾਹੁ ਤੇ ਸੋ ਗੜ 
ਫੁਟੇ1-॥੬॥ਇਮ ਸੁ 'ਸੁਲਿ ਹਮ ਲਿਖਿ ਭੇਜਯੋ ਇਹਾਂ/ਤਹਾਂਰਹਿਨ ਕੋਹੁਕਮ ਸੁ 
ਪਵਿੱਦਕਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਆਲਿਮ । ਕਮਨਸ਼ੀ । ੧ਗਾਵ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੈ । 
“ਪਟਬਾਥਣਾ (ਬਾਵਲੀ ਸਾਹਿਬ) । “ਹੋੜਾਂ ਦਾ ਕੜ । ___ ₹੫ਮ-ਚਤੈਰ ਗੜ੍ਹ ਮਾਰਨ / 

1ਪ=ਪਠਿ ਸੁ । ਡ੫ਪ੪=ਬਨਾਯੇ । ਊਖਸ=ਕੜ । _ਪ[ਪਧ=ਛੂਟੈ । 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ। ___(੧੬੭੮) ਰਾਸਿ ੨। ਅੰ੩ ੯, 

ਕਹਾਂ। ਤਬਿ ਤੇ ਹਮ ਡੇਰਾ ਤਹਿ ਕੀਨਸਿ । ਅਚਰਜ ਅਧਿਕ ਬਿਲੋਕਨ 

ਕੀਨਸਿ॥੭॥ਅਔਰੜੋ ਰੋਰ ਕਰ ਜਬਹਿ ਮਹਾਂਨਾਂ ।ਕਰੇ ਜਤਨ ਮਿਲਕੈ ਬਿਧਿ 
ਨਾਨ।ਕਿਸਹੂੰ ਤੇ ਨ ਸਰੀਸੋਕਾਰ॥ਤਬਿ ਸ਼੍ਰੀਗੁਰਨੇ ਬਾਕਉ ਚਾਰਾ॥੮॥ਇਕ 
ਸੇਵਕ ਤਹਿ ਮਾਣਕ ਨਾਮੂ/ਵੈਰੋਵਾਲ ਬਿਖੇ ਤਿਹ ਧਾਮੂ । ਕਹਯੋ-ਮਾਨਕਾ[ 
ਹੋਵਹੁ ਤਕਾਗ ਕਰ ਰੋਰਨ ਤੋਰਨ ਕੀ ਕਾਰ॥੯॥ਤੁੜ ਤੇ ਸਰੈਹਅਪਰ ਨਹਿ 

ਕਰੈ । ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਹੁ ਅਬਿ ਨਹਿ ਅਰੈ । ਤੀਖਨ ਲੋਹ ਕਾਠ ਕੇ ਸਾਥ'। 
ਕਰਹੁ ਜੋਰ, ਇਸ ਗਹਿ ਕੈ ਹਾਬ-॥੧੦॥ਮਾਨ ਬਚਨ ਤੈਸੇ ਤਿਨ ਕਰਜੋ। 

ਨਿਜ ਬਲ ਬਾਹੁਨ ਤੇ ਦਿਢ ਧਰਜੋਅੰਤਰ ਬਰਜੋ ਨਮੋਕਹੁਕਰਿਕੈ। ਸ਼੍ਰੀਗੂਰ 

ਚਰਨ ਸਪ੍ਰੇਮ ਨਿਹੁਰਿਕੈਨਂ ॥੨੧॥ ਕਹਿਨ ਲਗਜੋ=ਕ੍ਯਾਂ ਅਹੋਂ ਬਿਚਾਰਾ। 
ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਕ ਕਰਹਿ ਇਹੂ ਕਾਰਾਂ-ਚਰਨ ਧਯਾਨ ਕੋ ਧਰਿਕੋ ਅੰਤਰ । 

ਕਰ ਬਲ ਬਾਹੁਨਿ ਓਜ ਨਿਰੇਤਰ॥੧੨॥ਕਰਜੋ ਪ੍ਰਹਾਰ ਗਯੋ ਤਰ] ਸਾਰੋਂ' 

ਫਸਯੋ ਹਾਬ ਰਹਿ ਗਯੋ ਬਿਚਾਰੋ ।ਕਰ ਟੂਟਯੋ ਕਾਗਦ ਕੀ ਨਕਾਈਨਿਸਰੀ 
ਨੀਰ ਬੈਬ ਬਰਿਆਈ॥੧੩॥ ਜਲ ਅਗਾਧਿ ਹੋਯੋ ਇਕ ਬਾਰੀ। ਰਹਿ ਗੜ 
ਮਾਣਕ ਆਪਿ ਮੜਾਰੀ”। ਜਤਨ ਨਿਕਾਸਨ ਕੋ ਨਹਿ ਹੋਵਾ। ਪਹੁੰਚ ਤਰੈ 
ਤਹਿੰਤਕਿਨਹੁੰ ਨ ਜੋਵਾ॥੧੪॥ਸ਼੍ਰੀਗੁਰ ਅਪਨੇ ਮਹਿਲ ਸਿਧਾਰੇ।ਬਾਪੀਕਾਰਜ 

ਸ਼ਕਲ ਸੁਧਾਰੇ । ਅਤਿ ਉਤਸਾਹ ਸਭਿਨਿ ਮਹਿੰ ਹੋਵਾ। ਬਹੁ ਦਿਨ ਕੋ ਸ਼੍ਰਮ 

ਸਿੱਖਨ ਖੋਵਾ ॥੧੫॥ ਅਮਕੀ ਤਿਬਿ ਦਿਨ ਜਾਨ ਚਢੇ ਤੇਉਪਰ ਘਟਿਕਾ 

ਦੋਇ ਥਵੇ ਤੇ ।ਣੂਟਯੋ ਕਰ ਤਹਿੰ ਬਾਪੀ ਕੇਰ। ਅਨਿਕ ਨਰਨ ਬਿਤ ਸਭਿ 
ਣੈ ਹੇਰ॥੧੬॥ਸਨਿਕੈ ਉਮਰਾਵਨ ਜੁਤਿ ਸ਼ਾਹੂ“ਗਢ ਚਿਤੌਰ ਤਥਿ ਕੀਨ 
ਬਿਨਾਹੂ। ਸਭਿਨਿ ਕਹਜੋ “ਭਾ ਏਕਹੁ ਕਾਲ । ਕਰ ਟੂਟਨ ਗਿ ਛੂਣ 
ਬਿਸਾਲ॥॥੧੭॥ਬਿਸ਼ਮਤਿ ਕਯੋ ਸ਼ਾਹ ਸੁਨਿ ਬਾਤ । “ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸੁ 

ਬੱਖਜਾਤ।ਪੁਰਨ ਬਚਨ ਭਯੋ ਜਿਨ ਕੇਰ।ਕਾਟਮੋਕਸ਼ਟ ਅਨਿਸ਼ਟ'ਜੁਮੇਰਾ 

_॥੧੮॥ਨਵੀਸਿੰਦ! ਰਹਿਕੈ ਤਿਸ ਠੌਗਕਹਾਂ ਪਿਖਯੋਂ ਤੈਂ ਅਚਰਜਔਰ/। ਸੋ 
ਭੀ ਸਕਲ ਬਤਾਵਹੁ ਮੋਹੀ । ਲਗਤਿ ਬਾਪਿਕਾ ਜਿਸ ਬਿਧਿ ਹੋਹੀ”॥ ੧੯॥ 

_ ਸੁਨਿ ਕੈ ਨਵੀਸਿੰਦ ਸਿਖ ਸਾਥ। ਕਹਤਿ ਸ਼ਾਹ ਸੋਂ ਬੈਦੇ ਹਾਥਹਜ਼ਰਤ ! 
_ਸੁਨਹੁਂ,ਬੂਡ ਜੋ ਗਕ ਨਹਿ ਉਪਰ ਕੌ ਆਵਤਿ ਭਯੋ॥੨੦॥ ਤਿਸ ਨਰ ਕੀ 

__ "ਤਿੱਖਾ ਲੋਹਾ ਲੱਕੜੀ ਨਲ ਲੱਗ ਹੋਇਆ । “ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਾਰਾ (ਉਹ ਤਿਖਾਂ ਲੋਹਾ ) ! 

ਘਧਾਰਾ ਜਲ ਦੀ ਝਲ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲੀ ।$ਆਪ(ਮਾਣਕ)ਕਿੱਚ।(ਅ) ਜਲ ਵਿੱਚ । “ਦੁਖਦਾਈ 

ਵਗੀ ਵੋਖਿਆਂ #ਪ=-ਪ੍ਰੇਮ ਮਨ ਧਚਲੈ। _1ਪਾ੪-ਗਭ । 3ਪ੪-ਪਹੈਚਤਿ ਹੈ ਤਹਾਂ। 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਂਪ ਸੂਰਜ । ੧੬੭੯) _ ਰਾਸਿ ੨। ਅੰਨ ੯, _ 
ਇਕ ਬ੍ਰਿੱਧਾ ਮਾਤਸੁਨੀ ਕਾਨ-ਬੂਬਯੋ ਤਵ ਤਾਬ-।ਸ਼ੋਕਾਕੁਲ” ਰੋਦਨ ਕੌ 
ਕੀਨ॥ਮਹਾਂ ਦੁਖਿਤਿ ਹੋਈ ਮਨ ਦੀਨਾ॥੨੧॥ਦਤੀਏ ਦਿਵਸਾਂਤਹਾਂਚਲਿ 
ਆਈ।ਜਹਾਂ ਝਾਪਿਕਾ ਗੁਰੂ ਲਗਾਈ । ਪਿਖਕੋ ਨ ਸੁਤ ਬਿਰਲਾਪ ਕਰੋੜੀ । 
=ਹਾਂਇ ਪੁੱਤ੍-ਮੁਖ-ਹਾਇ=-ਕਰੇਤੀ ॥ ੨੨ ॥-ਹੇ ਸੁਤ ਮਾਣਕ ਬਯ ਮਹਿ 
ਜ੍ਰਾਨ!।ਕਹਾਂ ਗਯੋ ਮੁੜਕੇ ਦਖ ਦਾਨ"? ਮੋ ਬਿਰਧਾ ਕੇ ਅਪਰ ਨ ਕੋਈ । 
ਹੁਤੋ ਏਕ ਤੂੰ ਅਸ ਗਤਿ-ਹੋਈ-॥੨੩॥ ਮਜ਼ਾਂ ਰੁਦਨ ਕਰਿ ਗਮਨੀ ਤਹਾਂ । 
ਅੰਡਰ ਮਹਿਲ ਗੁਰੂ ਬਿਤ ਜਹਾਂ । ਵਹਿਰ ਰੁਦਨ ਕਰਿ ਉਚ ਪੁਕਾਰੀ।-ਹੇ 
ਖ਼ਾਣਕ ਸੁਤ ਮਿਲਿ ਇਕ ਵਾਰੀ ॥੨੪॥ ਨਾਹ ਤ ਮੁਝਕੌ ਲੇ ਚਲਿ ਸਾਬ-। 
ਇਮ ਕੂਕਤਿ ਕਰਿ ਉਚੇ ਹਾਥਗੁਰੂ ਸ਼ਰਵਨ ਮਹਿੰ ਜਥਿ ਧੁਨਿ ਪਰੀ। ਬੂੜ੍ਯੋ- 
ਅਹੈ ਕੌਨ ਦੁਖ ਭਰੀ?॥੨੫॥ਕਯੋ' ਰੋਵਤਿ, ਕਜੋਂ ਉਚ ਪੁਕਾਰਤਿਊ। ਵਹਿਰ 
ਲੇਹ ਸਧਿ ਇਹੁ ਕਯੋਂ ਆਰਤਿਊ-1ਦੌਰਮੋ ਨਰ ਸਨਿਕੈਂ ੜਿਸ ਪਾਸ ਜਾਇ 
ਵਿ ਅਰਦਾਸ॥੨੬॥ਕਏ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਬ੍ਰਿਧਾਕੋਂ ਹੇਗਿਢਿਗਬੁਲਾਇ 

ਬੋਲੇ ਵੇਗ-ਸੁਨਹੁੰ ਭੋਲੀਏ ਮਾਣਕ ਜੋਇ। ਸੋ ਜਲ ਮਹਿ ਕਿਮ 
ਬੂਬਨ ਹੋਇ$॥੨੭॥ ਹੋਤਿ ਕੌਰ ਮਿਲਿ ਹੈਂ ਸੁਤ ਸਾਬ। ਕਰ ਤੋਰਜੋ ਜਿਸਨੇ 
ਲਿਜ ਹਾਥ । ਹਮ ਨੇ ਕਰੀ ਪ੍ਰਤੱਗਯਾ ਭਾਰੀ । ਸੁਤ ਨ ਮਰਹਿ ਪਿਭ ਮਾਝ 
ਅਗਾਰੀ॥੨੮॥ਨਿਫਲੀ ਨਹੀ ਕਰੈ' ਹਮ ਸੋਇ। ਮਿਲਹਿਂ ਪੁੱਛ ਸੋਂ ਹਰਖਤਿ 
ਚੋਇ-।ਗੁਰ ਬਾਕਨ ਪਰ ਸ਼ਰਧਾ ਧਰਿਕੈਬਸੀ ਨਿਸਾਂ ਤਹਿੰ ਗੁਰੂ ਸਿਮਰਕੈ 
॥੨੯॥ ਪ੍ਰਤਿ ਭਈ ਸਤਿਗੁਰ ਤਬਿ ਚਾਲੇ । ਜਿਹ ਠਾਂ ਬਾਪੀ ਲਗੀ 
ਬਿਸਲੋ।ਅਪਰ ਨਰਨ ਕੀ ਸੈਗੈ ਭੀਗ ਬਿਰੇ ਜਾਇ ਸਭਿ ਹੀ ਤਿਸ ਤੀਰ॥ 
੩੦॥ਸ਼੍ਹੀ ਮੁਖ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਖ ਧਾਮੂ! ਕਰਯੋ ਪੁਕਾਰਨ-ਮਾਣਿਕ-ਨਾਮੂ। 
-ਨਿਕਸਹੁ ਜਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਵਹੁ! ਸਭਿ ਸੈਗਤਿ ਕੋ ਦਰਸ ਦਿਖਾਵਹੁ॥ 
%੧॥ ਜਿਨ ਕੋ ਮਾਣਿਕ ਨਾਮ ਕਹੈਤੇ। ਸੋ ਨ ਦੇਹਿ ਦੁਖ ਨਿਜ ਸੁਖਵੈਤੋ|। 
ਡੌਹਿ ਮਾਤ ਇਹੁ ਖਰੀ ਦੁਖਾਰੀ। ਮਿਲਹੁ ਆਨਿ ਇਸ ਬਝ਼ ਹਿਤਕਾਰੀ-॥ 
&੨॥ ਇਮਿ ਕਹਿਬੇ ਤੇ ਬਾਪੀ ਬੀਚ। ਹਮ ਤਹਿੰ ਪਿਖਤਿ ਊਚ ਅਰੁ ਨੀਝ। 
ਨਿਕਸਨੋ ਜਲ ੫ਰ ਤਰਨੇ ਲਾਗ।ਤੀਨ ਦਿਵਸਿ ਪਾਛੇ ਬਭਭਾਗਾ ॥੩੩॥ 
ਲੌਕਨ ਦੇਖਿ ਨਿਕਾਸਨ ਕੀਨਸਿ । ਬਿਸਮਾਏ ਸਭਿ ਅਚਰਜ ਚੀਨਸਿ। 
੧9ਕ ਵਿਚ ਬਿਆਕੁਲ । “ਦੇਕੇ । “ਇਉਂ ਤੀਸਰ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਮਹਿਮਾ ਪੂਕਾਸ 
ਛਿਚ ਤੂਬਣ ਕਢਣ ਤੇ ਜਿਵਾਉਣ। ਇਉਂ ਲਿਖੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ” ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਹੋਏ ਹਨ। ___ 

1੫:-ਦਰਯ਼ਨ ਦਿਹੁ ਨਿਜ, ਹੈ ਸੁਖਵੈਤੇ ! 



` ਸ਼੍ਰ ਗੁਰ ਪੂਤਪ ਸੂਰਜ। ( ੧੬੮੦) ਰਾਸਿ ੨। ਅੰਸੂ ੧੦. 

ਸ਼੍ਰੀਗੁਰ ਕੇ ਪਾਇਨ ਪਰ ਪਰਜੋਸ਼ਰਧਾਲੁ ਸੇਵਕ ਸੁਖ ਭਰਯੋ'॥੩੪॥ ਲਖਯੋ 
-ਬਚਨ ਹਮਰੇ ਬਿਤ ਰਹਯੋਂ-। ਕਏ ਪ੍ਰਸੈਨ ਬਾਕ ਸ਼ੁਭ ਕਹਨੋ-ਗੁਰਤਾ 
ਕੀ ਮੰਜੀ ਅਬਿ ਲੋਹੁ । ਬਹ ਨਰ ਕੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੇਹੁ ॥੩੫॥ਨਰ ਅਨੇਕ 
ਹੀ ਪੂਜਹਿੰ ਪਾਇ। ਦੇਹਿ ਉਪਾਇਨ ਫਲ ਕੋ ਪਾਇ-। ਇਮਿ ਕਹਿ 
ਮੰਜੀ ਪਰ ਬੈਠਾਵ। ਸਕਲ ਨਰਨ ਮਹਿ ਮਾਨ ਬਧਾਵਾ ॥੩੬॥ ਸਭਿ ਸਿੱਧਾਂ 
ਬਖਸ਼ੀ ਬਰ ਕਹਜੋ । ਭੋਗ ਮੋਖ ਤਿਨ ਅਸ ਪਦ ਲਹਯੋ?। "ਗੁਰ ਘਰ 
ਮਹਿ ਬਰਧਜੋ ਸਭਿ ਭਾਂਤੀ । ਨਾਮ “ਜੀਵੜਾ? ਭਾ ਬੱਖਕਾਤੀ ॥ ੩੭ ॥ 
ਤਿਸਕੇ ਘਰ ਸੈਤਤਿ” ਜਬਿ ਹੋਈ । ਨਾਮ ਜੀਵੜੇ ਕਹਿ ਸਭਿ ਕੋਈ । ਜੋ 
ਝਿਹ ਸੈਤਤਿ ਕੇ ਸਮੁਦਾਇ। ਅਬਲੋਂ ਨਾਮੁ ਅਹੈ ਤਿਸੁ ਭਾਇ॥੩੮॥ ਨਵੀ= 
ਸਿੰਦ ਭਾਖਹਿ ਤਿਸ ਠੌਰ/ਸੁਨਹੁਸ਼ਾਹਜੀ ਅਚਰਜ ਔਰ॥ਬੈਠ ਬਾਪਿਕਾ ਕੇ 
ਤਬਿ ਤੀਗਸ਼੍ਰੀਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਗੈਕੀਰ॥੩੯॥ਕਹਮੋਸਭਿਨਿ ਮਹਿੰ-“ਬਾਪੀ 
ਸ਼੍ਰੋਤ । ਇਹੁ ਗੈਗਾ ਤੇ ਕੀਨਿ ਉਦੋਤ । ਇਹਾਂ ਜੁ ਕਰਹਿ ਆਇ ਇਸ਼ਨਾਨ 
ਫਲ ਪਾਵਹਿ ਸੁਰਸਰੀ 'ਸਮਾਨ॥ ੪੦ ॥ ਇਸ ਮਹਿ ਏਕ ਅਧਿਕਤਾਂ 
ਅਹੈ। ਜੈਸੇ ਵਲ ਬਿਸਾਲ ਕੋ ਲਹੈ । ਰਚੇ ਚੁਰਾਸੀ ਰਚਿਰ ਸੁਪਾਠਿ“। 
ਇਸ ਜਲ ਜਨ ਜਿ ਕਹਿ ਇਨ ਪੀ ਕਸਰ ਦਿਰ 
ਸੋਨ ੫੬ ਦਸ << ਹੋਇ। ਸਤਿਗੁਰ 
ਚਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਮਨ ਭੋਇਂ? ॥੪੨॥ਨਵੀਸਿੰਦ ਨੇ ਸਕਲ ਸੁਨਾਵਾ। ਅਕਬਰ 
ਸ਼ਾਹੁ ਮਹਾਂ ਬਿਸਮਾਵਾ । ਸ਼ਰਧਾ ਬਧੀ ਪ੍ਰੇਮ ਗੁਰ ਕੇਰਾ । ਮਿਲਨ ਲਾਣਸ 
ਵਧੀ ਵਧੇਰਾ| ॥੪੩॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥੇ ਦੁਤਿਯ ਰਾਂਸੇ “ਬਪਿਕਾ” 
ਪੂਸੰਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮੁ ਨਵਮੋ ਅੰਸ॥ ੯॥। 

੧੦. [ਅਕਬਰ ਨੇ ਗੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ] । 
-ਦੌਹਰਾ ॥ ਸੁਨਿਕੈ ਅਕਬਰ ਕਥਾ ਕੋ ਰਹਜੋ ਰਿਦੈ ਬਿਸਮਾਇ। ਨਵੀਸਿੰਦ 
ਸੋਂ ਕਹਤਿ ਭਾ “ਗੁਰ ਪੂਰਨ ਸੁਖਦਾਇ] ॥ ੧॥ ਚੌਪਈ ॥ ਕੇਤਿਕ ਦਿਨ 
"ਭਾਵ ਮਾਣਕ । “ਜਾਣਿਆਂ (ਗੁਦੂ ਜੀ ਨੇ ਏਹ) ਸਾਂੇ ਬਚਨ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ । 
੩%ੱਗੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । “ਸੌਤਾਨ । “ਪੌੜੀਆਂ । $ਮਨ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੇਲਕੇ । 

#ਦੇਖੋ ਰਾਸ ੧ ਅੰਜੂ ੪੯ ਅੰਕ ੪੩.ਦੀ ਟੂਕ ਜੋ ਰੋਗਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਦਾਸ 
ਹੋਕੇ ਸਤੂਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਉਪਮਾ ਬਾਵਲੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਢੁੱਕਦੀ, ਜੋ ਸਤਿਰੁ 
ਨੇ ਆਪ ਰਚੀ ਹੈ । ਤੱਕੇ ਬਾਵਲੀ ਨੂੰ ਰੀਗਾ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਮਥੋ ਇਹ ਭਾਫ ਹੈ । 
ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਨੁਸਖੇ ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਤਲੀ ਚੇਪਈ ਨਹੀਂ ਹੈ । ੨੫੪ -ਸੂਖਬਾਇ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੬੮੧ ) ਚਾਸਿ ੨। ਅੰਸੂ ੧੦, 

ਮਹਿ ਲਵਪੁਰਿ ਚਲਿ ਹੈਂ । ਹਾਂ ਜਾਇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਮਿਲਿ ਹੈ'। 
ਮਗ ਮਹਿ ਆਵਹਿ ਜਥਿ ਅਸਥਾਨ । ਤਹਿੰ ਮੁਝ ਕੋ ਕਰਿ ਦੇਹ ਬਖਾਨ” 

` ॥੨॥ ਇਮ ਕਹਿ ਅਕਬਰ ਰਹਿ ਦਿਨ ਕੋਇ । ਲਵਪੁਰਿ ਦਿਸ ਗਮਨਜੋ 
ਸਖ ਜੋਇ। ਸਨੋ ਸਨੇ ਡੇਰੇ ਕਰਿ ਕੁਚਤੀਰ ਬਿਪਾਸਾ ਆਨਿ ਪਹੁਚ।੩। 
ਉਲੰਘਿ ਪਾਰ ਜਬਿ ਸਿਵਰ ਕਰਾਯੋ।ਸ਼ਾਹ ਆਇ ਬੈਠਯੋ ਹੁਲਸਾਯੋ। ਨਵੀ- 
ਸਿੰਦ ਸਭਿ ਕਥਾ ਸਿਮਰਿਕੈ । ਕਰੀ ਜਨਾਵਨਿ ਸਕਲ ਉਚਰਿ ਕੈ ॥ ੪॥ 
ਸੁਨਤਿ ਸ਼ਾਹੁ ਹਰਖਜੋ ਉਰ ਮਾਂਹੀ । ਚਲਨ ਤਯਾਰ ਭਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਹੀ । 
ਲਈ ਉਪਾਇਨ ਹੀਰਾ ਮੋਤੀ। ਵਸੜ੍ ਬਿਕੁਖਨ ਜੋਤਿ ਉਦੋਤੀ ॥੫॥ ਨਿਜ 
ਡੇਰੇ ਤੇ ਪਾਇਨ" ਚਲਯੋ।ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਮੰਹਮਾ ਮਨ ਮਿਲ ਸੈਗ ਪਠਾਨ 
ਮੁਗ਼ਲ ਸਮੁਦਾਯਾ। ਬਸਤ ਬਿਕੂਖਨ ਬਿੰਦ ਸੁਹਾਯਾ ॥ ੬॥ ਗੋਇੰਦਵਾਲ 
ਬਰਜੋ ਜਥਿ ਆਇਤਜੇ । ਉਪਾਨਯਨੰਗੇ ਪਾਇ । ਸ਼ਰਧਾ ਕੋ ਬਧਾਇ ਉਰ 
'ਮਾਂਹੀ ।-ਜਿਸ ਤੇ ਗੁਰ ਮੋ ਪਰ ਹਰਖਾਹੀਂ-॥੭॥ਦਿਪਤ ਰਾਜ ਲੱਛਨ ਸਭਿ 
ਅੰਗ[ਰਾਜ ਸਮਾਜ ਬਿਰਾਜਤਿ ਸੈਂਗ । ਮੁਕਤਾ ਬੱਜ੍ ਜਵਾਹਰ ਜਗੇਪਹਿਰੇ 
ਦਿਪਹਿੰ ਬਿਕੂਖਨ ਖਰੇ॥੮॥ਸ੍ਰੀਮੁਖ ਜਬਹਿ ਸ਼ਾਹੁ ਨੇ ਜੋਵਗਹਾਥ ਜੋਰਿਨੰਮ੍ਰੀ 
ਸਿਰ ਹੋਵਾ । “ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਾਇਨ ਸੈ ਪਰਾਂ। ਇਮ ਭਾਖਤਿ ਚਰਨਨ ਸਿਰ 
ਬਰਾ ॥੯॥ ਆਗਜਾ ਕਰਿ ਬੈਠਾਵਨਿ ਕੀਨਸਿ । ਸ਼ਾਹੁ ਕਹਯੋ ਬਚ ਸ਼ਰਧਾਂ 
ਭੀਨਸ । “ਤੁਮਰੇ ਸਮ ਨਹਿ ਦੂਸਰ ਕੋਈ। ਜਿਮ ਖ਼ੁਦਾਇ ਸਮ ਅਪਰ ਨ 
ਹੋਈ॥੧੦॥ਸੱਤਿ ਹੋਤਿ ਹੈ ਵਾਕ ਤੁਮਾਰ।ਸੁਨੀ ਤਰੀਵ ਕਹਤਿ ਜਗਸਾਰ। 
ਸ਼ਰੀਨਾਨਕ ਕੀ ਕੀਰਤਿ ਸਾਗੇਹਿਦੁ ਤੁਰਕ ਸਮਾਨ ਉਚਾਰੇ ॥੧੧॥ ਕਹੈ 
ਡੁਰਕ-ਹਮ£ ਪੀਰ ਮਹਾਂਨਾ-ਹਿੰਦੁਨਿ ਸਭਿਨ-ਗੁਰੂ-ਕਰਿਮਾਨਾ । ਜਿਨ 
ਕੀ ਅਜ਼ਮਤਿ ਜਗਤ ਮੜਾਗੇਅਬਿ ਲੋ ਥਾਨ ਅਨੇਕ ਨਿਹਾਰੇ।੧੨॥ਸੋਈ 
ਰੂਪ ਆਪ ਤੁਮ ਭਦੇ । ਅਧਿਕ ਸਭਿਨਿ ਤੇ ਅਜ਼ਮਤਿ ਥਿਏ ।ਬਫ਼ੋ ਲਾਭ 
ਮੁਝ ਦਰਸ ਤੁਮਾਰ।ਕਾਰਜ ਮੇਰੋ ਸਗਲ ਸੁਧਾਰ॥੧੩॥ਕਰਿਹੁ ਓਉਪਾਇਨ 
ਅੰਗੀਕਾਰ । ਗੁਰ ਘਰ ਕੌ ਮੁਝ ਦਾਸ ਨਿਹਾਰਿ ।ਬ੍ਰਿੰਦ ਗ੍ਰਾਮ ਲਿਹੁ ਜਹਾਂ 
ਬਤਾਵਹ।ਨਾਮ ਤਹਾਂ ਕੋ ਪਣਾ ਲਿਖਾਵਹ॥੧੪॥ ਮੁਝ ਲਗਿ ਕਾਜ ਪਰਹਿ ਜੋ 
-ਆਈਮਨੁਜ ਪਠਹੁ ਸੁਧਿ ਦੇਹੁ ਜਨਾਈਂ'।ਸੁਨਿਕੈ ਸ਼੍ਰੀਗੁਰ ਅਮਰ ਬਖਾਨਾ। 
ਪਰੀ ਉਪਾਇਨ ਜੋ ਤੁਮ ਨਾਨਾ ॥ ੧੫ ॥ ਗ੍ਰਾਮ ਆਦਿ ਇਹੁ ਤੁਮ ਕੋ 
“ਹੇਦਲ । "ਜੁੱਤੀ ਲਾਹਕੇ । ₹ਹੀਰੇ [ਸੈਸ:, ਵਜ ]। ਦਸਾਡਾ । “ਖਬਰ ਜਣਾ ਦਿਓ। 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। (੧੬੮੨) ਰਾਸਿ ੨। ਅੰਸੂ ੧੦, 

ਬਨੈ''ਹੈਂ ਸਭਿ ਹਰਖਸ਼ੋਕ ਕੇ ਸਨੰ।ਹਮ ਸਾਧੂਬ੍ਰਿਤਿ ਕਰਨਿ ਸਮਾਨਕੌਨ 

ਸੰਭਾਰੇ ਕਾਜ ਮਹਾਂਨ ॥੨੬॥ ਜਿਤੋ ਅਹਾਰ ਏਕ ਦਿਨੁ ਹੋਇਧਰਹਿ ਆਨ 

ਪੂਜਾ ਜੇ ਕੋਇ । ਤਿਤੋਂ ਲੈਤਿ ਨਹਿੰ ਵਾਧੋ ਲੋਹਿਂ। ਸੰਗਤਿ ਭੌਜਨ ਸਰਬ 
ਅਚੇਹਿ॥੧੭॥ਸੁਨਿ ਪੁਨਿ ਸ਼ਾਹੁ ਅਪਰ ਨਰ ਸਾਂਗੇਹਾਬ ਬੰਦਿ ਕਰਿ ਬਿਨੰ 

ਉਚਾਰੇ/ਤੁਮ ਕੋ ਨਹਿੰ ਪਰਵਾਹਿ ਕਿਸੂ ਕੀ। ਪੁਰਹੁ ਕਾਮ ਮਤਿ ਦਾਸ ਜਿਸੂ 

ਕੀ॥੧੮॥ ਸਭਿ ਜਗਿ ਜਾਚਕ ਤੁਮ ਇਕ ਦਾਤਾ । ਕਰੇ ਬਾਕ ਹੁਇ ਸੋ 

ਬੱਖਯਾਤਾ। ਤਉ ਜੋਗਤਾ ਐਸੀ ਅਹੈ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਹੁ ਸਭਿ ਕਹੈਂ॥੧੯॥ 
ਯਾਂਤੇ' ਹੋਇ ਸ਼ਾਹ ਸਨਮਾਨੂ । ਧਰਿ ਸ਼ਰਧਾ ਹਰਖਾਇ ਮਹਾਂਨੂ । ਜੋ ਨਹਿੰ 

ਲੋਹ ਹੋਇ ਮਨ ਭੈਗ । ਸਭਿ ਰਿਦ ਕੀ ਜਾਨਹੁੰ ਸਭਿ ਸੈਗ'॥੨੦॥ ਸਤਿ- 

ਸੈਗਤਿ ਬਰਤਹਿ ਜੋ ਆਵੈ।ਤਮਰੋ ਇਹ ਉਪਕਾਰ ਰਹਾਵੇ । ਆਪ ਕਰਹਾਂ 

ਵੁਰਮਾਵਨ ਤਹਾਂ । ਲੇਠਿ ਗ੍ਰਾਮ ਕੋ ਉਚਿਤੈ ਜਹਾਂ ॥੨੧॥ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੇ 

ਇਹੁ ਫਲ ਹੋਇ/ਪਾਇ ਅਨੰਦ ਜਾਇ ਸਭਿਕੋਇ।ਰਾਵਰਿਸੋ' ਮਿਲਿ ਹਰ- 
ਖਹਿ ਸ਼ਾਹੂਂ।ਹਰਖ ਸਤਿਨਿ ਕੈ ਹੁਇ ਮਨ ਮਾਹੂ॥੨੨॥ਬਹਤੋ ਬੋਲਨਿ ਆਪ 
ਅਗਾਰੀਨਹਿੰ ਨੀਕੀ ਇਹੁ ਰੀਤ ਬਿਚਾਰੀ॥ਇਮ ਸੁਨਿਕੈ ਸਭਿਹਿਨਿ ਕੀ 

_ਬਾਨੀਸ਼੍ਰੀਗੁਰ ਬਾਤ ਭਵਿੱਖਤ ਜਾਨੀ॥੨੩॥ਤੀਰਬ ਉੱਤਮ ਉਦੈ ਸ ਕਰਿ- 

ਨਾ।ਜਿਹ ਸ਼ਨਾਨ ਕਲਿ ਕਲਮਲ ਹਰਨ। ਹੋਨਹਾਰ ਸਭਿ ਕਰੀ ਬਿਚਾਰਨ। 

ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਕਿਯ ਬਾਕ ਉਚਾਰਨ ॥ ੨੪ ॥ “ਜਥਾ ਭਾਵਨੀ ਤਬਾ ਕਰੀ- 

ਜਹਿ। ਸਭਿਸ਼ੈਗਤਿ ਕੌ ਮਾਨ ਰਖੀਜਹਿ। ਸਿਮਰਹਿੰਹਰਿ ਹਰਿ ਸੁਖ ਸੋਂ 
ਬਸਹਿ। ਭੋਜਨ ਅਚਹੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਭੁ ਰਸਹਿੰ॥੨੫॥ਸੁਨਤਿ ਸ਼ਾਹ ਉਮਰਾਵਨ 

ਸਹਤ। ਹਰਖਜੋ ਪੁਨ ਸ਼ਰਧਾਂ ਧਰਿ ਮਹਤ।ਪਣਾ ਪਰਗਨੇ ਕੌ ਲਿਖਿ ਦੀਨ। 
ਰਹੈਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਿ ਗੁਰਾਂ ਅਧੀਨ” ॥ ੨੬॥ ਆਦਿ ਝਬਾਲ ਬੀੜ ਜਹਿ 
ਕਰਜੋ । ਬਹੁਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਅਰਪਿ ਮੁਦ ਭਰਨੋ। ਅਪਠੋ ਜਨਮ ਸਕਾਰਬ ਜਾਨਾ। 

ਗੁਰ ਘਰ ਕੀ ਭੀ ਸੇਵ ਮਹਾਂਨਾ ॥੨੭॥ ਅਪਨੇ ਪਰ ਕਰੁਨਾਂ ਗੁਰ ਜਾਨੀ । 

੧ਬਣਦੇ, ਭਾਵ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। “ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰਿਤੀ (ਰਹਿਣਾ) ਕਰਦੇ ਹਾਂ। "ਜਿਸਦੀ 

ਬੁੱਧੀ ਦਾਸ (ਭਾਵ) ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰੋ । “ਭਾਵ ਭੌਂਟਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨ 
ਤੇ । “ਸਭ ਲਾਲ (ਜੋ ਵਰਤੀ ਹੈ) । ਝਆਵੇਗੀ (ਪਿੰਡ ਵੀ ਆਮਦਣ) ਸੋ ਸੈਗਤ ਵਰੜੇਗੀ ।. . 

੭(ਜੋ) ਸਭ ਕੋਈ ਅਨੰਦ ਪਾ ਜਾੰਦਾ ਹੈ । "(ਤਿਵੇਂ) ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੇਵੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੀ । 

ਏਂ "ਪਾ:-ਸਤਿਗੂਰੂ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਭਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੬੮੩ ) ਫਾਸਿ ੨। ਅੰਸੁ ੧੦. 
-ਭਲੋਂ ਹੋਇ ਮੇਰੋ-ਚਿਤੁਠਾਨੀ।-ਜਿਮ ਉਰਚਹਤੋ ਮਾਨ ਸੋ ਲੀਨਿਸਵਲ 
ਕਰਯੋ ਨਿਜ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਨਿ-॥੨੮॥ਗੁਰ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੀਨਿ ਇਸ ਰੀਤਿ। 
ਸ਼ਰਧਾ ਅਧਿਕ ਬਧਾਇਵ ਦੀਤ । ਪੁਨ ਕਰਿ ਬਿਨੈ ਹਾਂਬ ਕੋ ਬੈਂਦਿ । ਕਰੀ 
ਬੈਦਨਾ ਪਦ ਅਰਬਿੰਦ॥੨੯॥ਆਇਸੁ ਪਾਇ ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਕੇਰੀਉਠਜੋ ਸ਼ਾਹੁ 
ਕਰਿ ਖੁਸ਼ੀ ਘਨੇਰੀ । ਲੇ ਕਰਿ ਗੁਰ ਘਰ ਕੋ ਸਿਰੁਪਾਉ । ਧਰਯੋਂ ਸੀਸ ਪਰ 
ਅਨੰਦ ਉਪਾਉ॥੩੦॥ਨਿਕਸਜੋ ਪੁਰਿ ਤੇ ਆਯਹੁ ਡੇਰੇ । ਲੋਕਨਿ ਸੋਂ ਗੁਨ 
ਭਨਤਿ ਬਡੇਰੇ/ਪੂਰਨਪੁਰਖ ਬਾਕਜਿਨ ਪੂਰਨ।ਦਰਸੇ ਲਹੈਂਕਾਮਨਾਤੂਰਨ 
॥੩੧॥ ਬੈਸ ਬਿਸਾਲ ਮਹਾਂ ਬ੍ਰਿਧਿ ਹੋ ਹੋਏ । । ਭਲੀ ਭਈ ਹਮ ਦਰਸ਼ਨ ਜੋਦੇ। 
ਬਦਨ ਅਦੀਨ'ਸੁ ਦੀਰਘ ਆਸ਼ੈ। ਬੈਠੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਨ ਮਨਹੁੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੈ। ੩੨ ॥ 
ਲੋਕ ਆਦਿ ਜੇ ਮਹਿਦ ਬਿਕਾਰਾ । ਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਨੀਕੇ ਨਿਰਧਾਰਾ! । ਇਮ 
ਕਹਿ ਰੈਨਿਬਿਥੈ ਪਰਿ ਸੋਵਭੋਰ ਭਏ ਲਵਪੁਰਿ ਮਗ ਜੋਵਾ॥੩੩॥ਸ੍ਰੀਅੰ ਮਰਿ 
ਤਸਰ ਕੇ ਚਹੁੰ ਪਾਸੈਸੁਨਿ ਗ੍ਰਾਮਨ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਹੁਲਾਸੇ । ਲੇ ਲੇ ਭੇਟ ਆਇ 
ਸਮੁਦਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਗ੍ਰਿਹ ਹੋੜਿ ਬਧਾਏ ॥੩੪॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਸਗਰੀ ਸਭਾ 
ਲਗਾਏ।ਰਾਮਦਾਸ ਨਿਜ ਪਾਸ ਬੁਲਾਏ। ਇਨ ਕੌ ਸਭਿਹੀ[ਭੇਟ ਦਿਵਾਈ। 
ਨਰ ਗ੍ਰਾਮਨ ਕੀ ਬਾਂਹ ਗਹਾਈ ॥ ੩੫॥ ਸੁਨਤਿ ਸਭਿਨਿ ਕੇ ਬਾਕ 

_ਬਖਾਨਾ/ਮਾਲਕ ਤੁਮਰੋ  ਇਹੀਂਮਹਾਂਨਾ। ਕੈ ਇਸ ਕੀ ਸੋਤਤਿ ਸ਼ੁਭ ਹੋਇ। 
ਕੈ ਇਸ ਕੇ ਸਿਖ ਤੁਮ ਪਤਿ ਜੋਇ॥੩੬॥ ਇਮ ਕਹਿ ਸਭਿ ਕੌ ਦੇ ਦਸ- 
ਫ਼ਾਗਬਿਦਾ ਕਰੇ ਨਰ ਗ੍ਰਾਮ ਉਦਾਰ/ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਸਭਿ ਪਰਿ ਛੋਰਾ। ਕਰਹਿ 
ਮਾਮਲਾ ਗਰਾਮ ਬਟੋਰ॥੩੭॥ਵੇਗ਼ ਗੁਰੂ ਕੀ ਚਲਹਿ ਅਪਾਰਾ। ਰੈਨਿ ਦਿਨਾਂ 
ਨਰ ਅਚੰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾ । ਅੰਨ ਫਸ 5 ਦਰ ਵਸਲ ਮਹਾਂਨੈ । ਲੰਗਰ ਪਰਹਿ 
ਸੇਵ ਨਰ ਠਾਨੈ' ॥੩੮॥ ਸਿੱਖ ਸੇਂਕਰੇ ਕਾਰ ਸੰਭਾਰੈਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸੁ 
ਅਨੁਸ਼ਰੇਇਨ ਕੀ ਆਇਸੁ ਲੇਤਿ ਸਮਾਜ।ਆਪ ਆਪਨੇ ਸਾਰਹਿੰ ਕਾਜਾ 
॥੩੯॥ ਸਿੱਖ ਅਨੇਕ ਦਾਸ ਸਭਿ ਗ੍ਰਾਮ । ਕਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਕੌ ਸਭਿ ਕਾਮ । 
ਜਿਮਿ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਕਹਿਹੂੰਦੇਗਿਤਿਸੀ ਪ੍ਰ ਕਾਰ ਸਰਬ ਹੀ ਲੋਹਿੰ ॥ ੬੦ ॥ 
ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੂਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਬੇ ਢੁੜਿਯ ਇਤ “ਅਕਬਰ ਕੋ ਆਵਨ, ਗ੍ਰਮਨ ਕੋ 
"ਤੇਜ ਵਾਲਾ (ਅ" ਦੀਨ) । “ਰਾਵ ਸ਼੍ਰੀ ਗੂਰੂ ਰਾਸਦਾਸ ਜੀ । “ਭਾਵ-ਏਹ ਪਿੰਤ ਆਪ ਨਹੀਂ 
ਰਖੇ ਸ਼੍ਰੀਰਮਦਾਸ ਜੀ ਜੋਗ ਦਿੱਤੇ । _“#ਡਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਅਕਬਰ 
ਭ਼ੇਫਾ ਕਰ ਗਿਅ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਗ੍ਰਾਮ ਕਿ ਅਜ ਕਲ ਅੰਮ੍ਰਤਸਰ ਦੇ ਚੁਵੇਰੇ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ । 

1੫੩=ਸਗਰੀ । ੩੫੪-ਕਰਿ। 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੬੮੪ ) ਗਾਸਿ ੨ । ਸੰਸੂ ੧੧, 

ਅਰਪਨੰ? ਪੂਮੰਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਸ ਦਸ਼ਮੋ ਅੰਸੂ ॥ ੧੦ ॥ 
੧੧. [ਡੀਰਥ ਖੂਗੰਟੋਣ ਹਿਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰਨਾ] । ਰ੍ 

ਦੋਹਰਾ॥ਅਧਿਕ ਆਮਦਨਿ ਮਾਮਲਾ ਸਭਿ ਗ੍ਰਾਮਨ ਕੀ ਜਾਨਿ।ਅਮਰਦਾਸ 
ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਿਦੈ ਬਿਚਾਰਨ ਠਾਨਿ॥੧॥ਚੌਪਈ॥-ਭਈ ਬਾਪਿਕਾਂ ਪੂਰਨ 
ਅਬੋ-। ਪਰਉਪਕਾਰ ਚਿਤਵਤੇ ਤਬੈ”।-ਤੀਰਥ ਪਰਗਟੈ ਪਾਵਨ ਕੌਈ। 
ਸਭਿ ਸੈਗਤਿ ਜਹਿੰ ਮੱਜਨ ਹੋਈ॥੨॥ਅਹੈ ਬਾਪਿਕਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ-।ਰਾਮ- 
ਦਾਸ ਹਿਤ ਕਰਤਿ ਸੇਭਾਲ' ।-ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਥਾ ਬਨਾਯੋ” । ਆਪ 
ਅਛਤ ਸਭਿ ਬਿਧਿ ਸਮੁੜਾਯੋ॥੩੨॥ਗਾਦੀ ਦੇ ਕਰਿ'ਪੁਰਿ ਕਰਤਾਰ । ਦੀਨ 
ਬਸਾਇ ਖਡੂਰ ਮਬਾਰ/ਸੈਤਤਿ ਕਰੈ ਬਿਰੋਧ ਨ ਕੋਈਬੈਠੇ ਪ੍ਰਿਥਕ ਪ੍ਰਕਾ- 
ਸੈਂ ਸੋਈ॥੪॥ਤਿਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਕਾਰਜ ਕੀਨਾ । ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਬਸਾਇ ਸੁ 
ਦੀਨਮਨਿਜ ਸ਼ੈਤਤਿ ਤੋ ਕਰਿ ਕੈ ਨਜਾਰੇ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਬੈਠਾਰੇ= 
॥੫॥ਤਿਮ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰ ਮਨੋਰਥ ਕਰਿ ਕੈ।ਸਭਿ ਬਿਧਿ ਨੀਕੇ ਰਿਦੇ ਬਿਚਰਿ- 
ਕੈ:-ਸਤਿਜੁਗ ਕੋ ਤੀਰਥ ਦੁਰ ਰਹਜੋ। ਚਿਰੌਕਾਲ ਭਾ ਕਿਨਹੁੰ ਨ ਲਹਜੋ 
॥੬॥ਸਰਬ ਪ੍ਰਜਾਂ ਬਿਧਿ ਪਾਸ ਪੁਕਾਰੀ। “ਬਿਨ ਜਾਜੇ ਹਮ ਕੋ ਦੁਖ ਭਾਰੀ । 
ਤਾਂ ਤੇ ਨਿਜ ਬਿਚਾਂਰ ਕਰ ਮਨ ਮੈਂ।ਦੀਜੈ ਰਾਜਾ ਹੋਇ ਸਭਿਨਿ ਮੈਂ॥੭॥ 
ਸੁਨਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਉਰ ਉਚਿਤ ਬਿਚਾਰਾਂ ।-ਮ੍ਰਿਤੁ ਮੰਡਲ ਬਿਨੁ ਨਿਿਪ ਦਖਿ- 
ਆਰ। ਅਹੇ ਜੋਗ ਇਨ ਬਨਹਿੰ ਨਰੇਸ਼ਬਸਹਿ ਸੁਖੀ ਤਬਿ ਪਰਜਾ ਅਸ਼ੋਸ਼- 
॥੮॥ਆਨਠਹੁੰ ਲੋਕਪਾਲ ਕੋ ਤਨ ਤੇ । ਅੰਸ ਨਿਕਾਸਨ ਕੀਨਸਿ ਤਿਨ ਤੇ। 
ਆਣਹੁਂ ਗੁਨ ਜੁਤਿ ਰਾਜਾ ਕੀਨਿ । ਤਿਸ ਨ੍ਿਪ ਨਾਮ ਸੁਛੁਪਧਰਿ ਦੀਨਿ 
॥ ੯॥ ਹੋਨ ਪ੍ਰਸੈਨ ਇੰਦ ਕੌ ਗੁਨ ਹੈ । ਜਮ ਕੌ ਦੰਡ,ਧਨਦ ਦੇ ਧਨ ਹੈ“ । 
ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਸਭਿ ਲੀਜਹਿ ਜਾਨਿ,ਹੋੜਿ ਭਯੋਂਛੁਪ”ਭੂਪ ਮਹਾਂਨ ॥ ੧੦ ॥ 
ਅਵਿਨੀ ਰਾਜ ਕੀਨਿ ਚਿਰਕਾਲ । ਪਰਜਾ ਬਸਾਈ ਸਭਿ ਸੁਖ ਨਾਲ । ਤਿਸ 
ਤੇ ਪੀਛੇ ਔਰ ਸੁ ਭਯੋਨਾਮ ਇਖਵਾਕ”ਜਾਂਹਿ ਧਰਿ ਦਯੋ॥੧੧॥ਛੁ੫ ਮ੍ਰਿਤੁ 
ਤੇ ਬੈਠਯੋ ਸੋ ਗਾਜ। ਕਰੇ ਸਰਬ ਪਰਜਾ ਕੋ ਕਾਜ । ਨ੍ਰਿਪ ਸਤਿਸੈਧਿ' ਮਹਾਂ 
-੧ਰੀ ਰਮਦਾਸ ਜੀ ਲਈ ਸੋਭ ਕਰਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਜੇ 

ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਿੱਚੇ ਜ ਟਿਕਣ । “ਬਣਾਇਆ (ਕਰਤਾਰ ਪੁਰ)(ਭਾਂਵ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ 
ਜੀਂ ਨੂੰ । %(ਜੋ) ਸਭ ਵਿਚ (ਪ੍ਰਗਣ) ਹੋਵੇ । “ਮਾਤਲੋਕ । 5$ਧਰਮਰਾਜ ਦਾ (ਗਣ) ਦੈਂਡ ਦੇਣਾ 
ਹੈ। ਕੁੱਮੇਰ ਦਾ (ਗੁਣ) ਧਨ ਦੇਣਾ ਹੈ । “[ਮੈਸ:, ਇਕਗ੍ਹਾਕੂ] । "ਸੱਚ ਨਾਨ; ਮੇਲ ਕਰਨ 
ਵਾਲਾ, ਭਾਵ ਸੱਚ ਤੇ ਟੁਰਨ ਵਾਲਾ । #ਤੁ:-ਸਏ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਂਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੬੮੫) ਰਾਸਿ ੨। ਅੰਸੂ ੧੧, 

ਬਲਵਾਨ।ਭਗਤਿ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋ ਬੁਧਿਵਾਨ ॥ ੧੨ ॥ ਸਿੰਧ ਮੇਖਲਾ ਅਵਨੀ 
ਸਾਰੀ'ਪੁੱਤ੍ ਸਮਾਨ ਸਦਾ ਪ੍ਰਤਿਪਾਰੀ। ਨ੍ਰਿਪ ਇਖਵਾਕ ਬਲੀ ਇਕ ਕਾਲ॥ 

ਚਹਮੋ ਜੱਗ ਕੌ ਕਰਨ ਬਿਸਾਲ ॥ ੧੩ ॥ ਸਕਲ ਪ੍ਰਿਥੀ ਤੇ ਸੈਗ੍ਰਹ ਕੀਨੇ।., 
ਜੱਗਰ ਸਮਾਜਨਿ ਸੈਂਖੜਾਹੀਨੇ”। ਆਵਾਹਨ ਸਗਰੇ ਸੁਰ ਕਰੇ। ਬੇਦ ਮੰਤ੍ਰ . 
ਪਢਿ ਕਰਿ ਮੁਨਿਬਰੇ”॥ ੧੪ ॥ ਆਯਹੁ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੁਤਿ ਬ੍ਰਹਮਾਨੀ। ਸ਼ੈਕਰ 
ਗਨ ਕੇ ਸਹਤ ਭਵਾਨੀ ਤੀਨ ਲੋਕ ਪਤਿ ਪ੍ਰਭੂ'ਬੁਲਾਏਸੈਗ ਇੰਦਰ! 
ਅਧਿਕ ਸੁਹਾਏ ॥੧੫॥ ਅਗਨਿ ਪੁਰੋਗਮ” ਮਘਵਾਂ” ਅਦਿ।ਸਰਬ ਦੇਵੜਾ 

ਯੁਤਿ ਅਹਿਲਾਦ । ਧਨਦਾਂ ਪ੍ਰਭੈਜਨ ਕੇ ਗਨ ਆਏ" ਰੁੱਦ ਇਕਾਦਸ਼'" 
ਸੁਰ ਸਮੁਦਾਏ॥੧੬.ਬਿੱਸ਼ਹਾਦੇਵ''ਮਹਾਂ ਰਿਖਿਘਨੋਗੈਧ੍ਹਬ'ਕਿੰਨਰ'“'ਜਾਹਿੰ 
ਨ ਗਨੋਂ । ਬਿੱਦਯਾਧਰਿ"“ ਸਸਿ ਸੂਰਜ ਆਏ। ਜੇ ਪਤਾਲ ਬਾਸੀ ਅਹ- 
ਰਾਏ”॥੧੭॥ ਤੀਨ ਲੋਕ ਮਹਿੰ ਮੁਖਿ ਸਭਿ ਆਏ । ਲੈਨਿ ਆਪਨੇ ਭਾਗ 

ਬਨਾਏ” । ਮ੍ਰਿਤ ਮੰਡਲ ਕੇ'' ਦਿਜ ਰਿਖਿ ਸਾਰੇ । ਕਰੇ ਇਕੱਤਰ ਮਹੀਪ 

ਹਕਾਰੇ॥੧੮॥ਮਹਾਂ ਜੱਗੜ ਤਿਨ ਰਚਮੋ ਬਨਾਏ। ਸਭਿ ਕੋ ਜਥਾ ਜੋਗ ਤ੍ਰਿਪ 

ਤਾਏ।ਹੱਬਯ'੯ਕੱਬਯ'“ਦੇ ਕਰਿ ਬਿਧਿ ਆਛੇ । ਦਿਯੋ ਦਾਨ ਜੇਤਿਕ ਜੋ ਬਾਛੇ 

॥੧੯॥ ਰੋਕ ਨ ਰਹਜੋ ਪ੍ਰਿਥੀਤਲ ਕੋਈ। ਲੋ ਕਰਿ ਦਾਨ ਤ੍ਰਿਪਝਿ ਸੋ ਹੋਈ। 
ਹਮਨਕੰਡ ਕੇ ਚਾਰਿਹੁਂ ਪਾਸੇ । ਮੁੱਖਕ ਦੇਵਤਾ ਬੈਠ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੇ ॥੨੦॥ ਜਥਾ 
ਜੋਗ ਸਭਿ ਕੋ ਦੇ ਭਾਗ। ਪਦਮਾਪੰਤ”' ਕੇ ਰਸੁ ਅਨੁਰਾਗ। ਕਰ ਕਰਿ 

ਭਗਤਿ ਸਕਲ ਹਰਖਾਏ ।/ਜਸ ਇਖ਼ਵਾਕ ਜਗਤ ਰਹਿ ਛਾਏ॥੨੧॥ਬਿਧਿ, 

੧ਸਮੁੰਦਰ ਤੜਾਗੀ ਵਾੜੂੰ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ _ਘੇਰੇ ਹੋਏ ਹੈ । "ਜੱਗ ਦੀਆੰ ਸਮੱਰ੍ੀਆਂ 

ਚੇ ਗਿਣਤ । 'ਸੇ੍ਸ਼ਟ ਮੁਨੀ। ਸ਼ਿਵਜੀ _ਗਣਾਂ ਤੇ ਪਾਰਬਤੀ ਸਮੇਤ । “ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 

ਦਾ ਪਤੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ । ੬ਲੱਖਮੀ । ?ਆਗੂ ਅਗਨੀ; ਐੱਗੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਅਗਨੀ । 

ਦਇੰਦਰ । ੯ਕੁਬੇਰ । "ਵਾਯ ਦੇ ਸਮੂਹ, ਭਾਂਵ ੪੯ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੌਣ , ੧੧ਗਿਆਗਾਂ ਹੀ 

ਸ਼ਿਵ । "ਇਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੇਵਤੇ; ਪੁਰਾਣਾਂਨੁਸਾਰ ਏਹ ਦੱਖਜ ਦੀ ਪੀ. ਵਿਸ਼ਹਾ ਦੇ 

ਪੁੱਤੂ ਹਨ, ਗੇਣੱਤੀ ਵਿਚ ਦਸ _ਹਨ:-ਵਸੂ;_ ਕਤੂ; ਸੱਤਜ; ਕਲਾਂ ਦੱਖਕ; ਕਾਮ; 

ਬ੍ਰਿਤੀ, ਕਰੂ, ਪਹੂਰਵਾ, ਮਾਦ੍ਰਵਾ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਬੀ ਨਾਲ ਗਿਣਦੇ ਹਨ, ਰੋਚਕ 

ਯਾ ਲੋਚਨ ਤੇ ਧਰਨੀ ਯ ਧੂਰੀ, ਕ੍ਰਿਯਾ ਕਰਮ ਤੇ ਸ਼੍ਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈਦੀ 

ਹੈ। "ਦੇਵਤਿਆਂ ਦ ਰਾਂਗੀ। "ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਜੇਯੋ। “ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਵਤੇ । 

੧8;ਸ਼ਨਾਗ । “?ਅਪਣਾ ਹਿੱਸਾ _ਮੈਵਾਰਕੇ ਲੋਣ ਲਈ ।'ਮਾਤਲੋਕ ਦੇ । "“ਦੇਵ [ਤਮ 

ਲਮਿੱਤ ਅਹੂਤੀਆਂ । “੯ਪਿੱਤ੍ਹਾਂ ਨਮਿੱਤ ਅਹੂਤੀਆੰ । ”"ਵਾਹਿਗੁਨੂ । ੍ 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੬੮੬) ਰਾਸਿ ੨। ਅ ੧੧. _ 

ਹਰਿ;ਹਰ" ਆਦਿਕ ਸੁਰ ਸਾਰੇਭਏ.ਪ੍ਰਸੈਨ ਕੂਪਸਤਿਕਾਰੇ" -ਬਰੈਬਹ” 
ਸਭਿਨੂੰ ਮਿਲਿ ਕਹਜੋ।ਹਾਬ ਜੋਰਿ ਨ੍ਰਪਠਾਂਢੋ ਰਹ੧॥੨੨॥ਕਹਤਿਭਯੋ` “ਹੇ 

| ਸੁਨੀਜੈ । ਸਭਿ ਪ੍ਰਸੈਨ ਤੌ ਇਹੁ ਵਰ ਦੀਜੈ।ਜਹਾਂ ਨਿਵਾਸ ਆਪ ਤੁਮ - 
ਕੀਨ।ਧਾਂਰਿ ਅਨੰਦ ਮੁੜ ਵਰਸ਼ਨ ਦੀਨੋ॥੨੩॥ਅਗ/ਨਿ ਕੁੰਡਇਹੁ ਤੀਰਥ 
ਹੋਇ। ਕਲੁਖ ਹਤਹਿ ਮੱ ਜੋ ਨਰ ਜੋਇ। ਹੋਹਿ ਜਗਤ ਮਹਿੰ ਮਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ । 
ਇਸ ਕੇ ਸਮ ਦਭਿਯੋ ਨਹਿ ਭਾਸ ॥੨੪॥ ਅਗਨਿ ਕੁੰਡ ਕੇ ਜਿਸ ਜਿਸ 
ਢਿਸ਼ੁ ਹੋ। ਭਿਸ ਤਿਸਵਿਸ਼ ਸਦੀਵ ਤੁਮ ਬਸਿਹੋ। ਇਹਾਂ ਆਇਿ ਜੋ ਕਰਹਿ 
ਸ਼ਨਾਨ । ਚਹੁੰ ਦਿਸ਼ ਵਿਰਿ ਕਰਿ ਬੈਦਨ ਠਾਨਿ ॥੨੫॥ ਤਿਸ ਕੋ ਸਕਲ 

ਰ੍ ਕਰਹੁ ਕੱਲਯਾਨ।ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਲਵਿਖ ਹਾਨ।ਸਨਜੋ ਕੁਪ ਤੇ ਸਭਿ 
ਲੈ ਕਹਜੋ ।ਪੁਰਸ਼ੋਤਮਕੀ ਦਿਸ਼ ਤਬਿ ਲਹਜੋ॥੨੬॥ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਰਾਇਨ ਸਭਿ- 
ਦਿਸ਼ਿ ਹੇਗਿਕਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਬੋਲੇ ਤਿਸ ਬੇਰਿ। ਹੇ ਭੂਪਤਿ ! ਤੂੰ ਭਗਤ ਮਹਾਂਨਾ 
। ਕਾਰਨ ਪਰਉਪਕਾਰ ਬਖਾਨ॥੨੭॥ਜਿਮ ਜੀਵਨ ਕੌ ਹੁਇ ਕੱਲਯਾਨ। 
ਹਮੁ ਤੇ ਜਾਚਯੋ ਅਸ ਤੈ' ਦਾਨ।ਮਮ ਪ੍ਰਮੈਨਤਾ ਤੇ ਸਭਿ ਹੋਇਤੀਰਥ ਮਹਾਂ 
ਲਖੇ ਸਕਿ ਕੋਇ ॥੨੮॥ ਲਾਖਹੁ ਬਰਸ ਬਿਦਡਿ ਅਬਿ ਰਹੈ । ਪੁਨ ਛਪ 
ਜਾਇ ਨ ਕੋਊ ਲਹੈ। ਪੰਚ ਹਜ਼ਾਰ ਬਿਤਹਿ ਕਲਿ ਕਾਠ। ਤਬਿ ਮਮ ਹੁਇ 
ਅਵਤਾਰ ਬਿਸਾਲ ॥੨੯॥ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਨਿਜੁ ਨਾਮ ਧਰਾਵੇਂ। ਭਗੰਤ ਪੰਥ 
ਜਗ ਮਹਿ ਬਿਦਤਾਵੇਂ। ਜੋਗ;ਜੱਗਯ, ੩੫ ਤ੍ਰੋਂ ਜੁਗ ਧਰੇਮੁਦਨ ਮਹੁੰ ਕਰੈ” 
ਲਹੇਂ ਬਡ ਸ਼ਰਮ” ॥੩੦॥ ਕਲਿਯੁਗ ਮਹਿ ਨਰ ਸ਼ਕਤਿ ਥਿਹੀਨ । ਬੁਧਿ 
ਬਿਤਿ ਬਲ ਤੇ ਜਿਨ ਤਨ ਛੀਨ। ਤਿਨ ਕੇ ਹਿਤ ਸ਼ੁਯ ਮਾਰਗ ਪਾਵਨਿ੯4 
ਭਨ ਘੰਰ ਵਿਰੋਂ ਸਰਬ ਹੀ ਬਾਵਨਿ ॥ ੩੧ ॥ ਚਹੁੰ ਦਿਸ਼ ਮੰਹੈ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਗ- 
ਫਾਵੋਂ। ਭਗਤਿ ਗੇਤਿ ਮਹਿ ਗਜਾਨ ਬਤਾਵੇਂ।ਜਬਿ ਮੈਂ ਤੀਨ ਦੇਹਿ ਕੋ ਧਰੋਂ। 
ਫਤੁਰਥ ਤਨ ਅਪੁਨੋ ਪੁਨ ਕਰੋਂ॥੩੨॥ਤਬਿ ਇਹੁ ਤੀਰਬ ਕੌ ਬਿਟ੍ੜਾਵੇਂ। 
ਪੰਚਮ ਤਨ ਤੋ ਪੱਕ ਬਨਾਵੋਂ। ਸਰ ਅੰਦਰ ਸਿਰਜੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜਿਸਿ 
ਮਨਿੰਦ ਕਿਤ ਹੋਇ ਨ ਸੁੰਦਰ॥੩੩॥ਸੱਡਿਨਾਮ ਕੀ ਅਧਿਕ ਬਡਾਈ।ਕਰੋਂ 
ਸਥਾਪਤ, ਰਹੇ ਸਦਾਈ । ਖੁਸ਼ਫਮ ਦੇਹਿ ਧਰੌਂ ਧਰੰਂ ਮੈਂ ਜਬੈਜਿਹ ਸਥਾਨ ਹੋ 

"ਬ੍ਰਹਮਾਂ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਸ਼ਿਵ । “ਰਸ ਦੇ ਸਤਿਕਾਏੇ ਹੋਏ ਪੂਮ ਪੂਸਿਨ 5 ਹੋਏ । “ਵਰ ਮੰਗ । ਗੇ । ਅਗਨੀ, 
ਠੰਡ (ਦਾ ਥਾਂ) । “ਬਣੇ । ੬ਭਾਵ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ । “ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ` ਜੋ ਕਰੇਗਾ । 'ਗਾਵ ਹੈ ਸ਼੍ਰੱਮ 
ਝੈਂਘਮਿਹਨਤ । ੯ਭਲੇ ਰਸਤੇ ਪਾਵਣ ਲਈ। "ਪੱਕ ।_#ਪਮ=ਸੁਧਿ । _]੫੪=ਖੂਪਕ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੬੮੭ ) ਗਾਸਿ ੨। ਲੰਸੂ ੧੧, 

ਬੈਠਯੋ ਅਬੈ॥੩੪॥ਰਦਿ ਅਕਾਲਬੰਗਾ ਧਰਿਨਾਮੂ/ਸਿਰਜੌਂਤਖਤ ਮਹਾਂਅਭਿ- 
ਰਾਮੂਬੈਠੋਂ ਬੀਚ ਦਿਵਾਨ ਲਗਾਵੇਂ।ਸਰਬਜਗਤਕੋ ਗੁਰੂ ਕਹਾਵੇਂ॥੩੫॥ਪੁਨ 
ਮੈਂ ਸਦਾ ਬਸੋਂ ਇਸਥਾਨ।ਬੈਦਹਿੰ ਅਚਰਜ ਹੋਹਿ ਜਹਾਨ । ਜੋਤਿ ਆਪਨੀ 
ਨੀਝਿ ਬਸਾਵੇਂ।ਮਹਾਂ ਤੇਜ ਸਭਿ ਮਹਿ ਬਿਦਤਾਵੇਂ”॥੩੬॥ ਇਮ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ 
ਨ੍ਿਪ ਜੋਂ ਕਹਗੋਪੁਨ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੀ ਦਿਸ਼ ਕੌ ਚਹਮੋ'।ਰੁੱਦ ਸਰੋਦ” ਆਦਿ ਸਭ 

ਜੋਈਹੁਇਪ੍ਰਮੈਨ ਬਰ ਭਾਖਤਿਸੇਈ॥੩੭॥ਨਿਜ ਨਿਜ ਬਲ ਹਮ ਸਭਿਹੀਂ 
ਰਹੈਂ#। ਤੀਨਲੋਕ ਪਤਿ ਮੈਗੀ ਅਹੈਂਗਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨ੍ਰਿਪ ਕੋ ਬਰ ਦੀਨੇ । 

ਪੁਨਹੁ ਬਿਸਰਜਨ ਸਗਰੇ ਕੀਨੋ ॥੩੮॥ਨ੍ਿ੫ ਇਖਵਾਕ ਪ੍ਰਤਾਪੁ ਬਿਸਾਲਜ 

ਛੱਤ੍ਰੀਬੈਸ ਜਗਤ ਮਹਿ ਚਾਲ।ਰਾਮਚੇਦ ਆਦਿਕ ਸਿਰਮੌਰ । ਭਏ ਅਨੌਕ 
ਸੁ ਰਾਜਾ ਔਰ॥੩੯॥ਸੋਈ ਬੰਸ ਚਲਯੋ ਜਗ ਆਵ।ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਸੋਢੀ ਪ੍ਰਗ- 

ਫਾਵ।ਸਭਿ ਪ੍ਰਸੈਗ ਪ੍ਰਥਮੈ ਜੋ ਭਯੋ।ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਮਰ ਬਿਚਾਰਨ ਕਿਯੋ॥੪੦॥ 
ਸ਼ਰੀਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕੇ ਹੇਤਚਿਤ ਚਾਹਕੋ-ਬਨਵਾਇ ਨਿਕੇਤ।ਕੁਲ ਹਮਰੀ 

ਗੰਹ ਗੋਇੰਦਵਾਲ । ਫੁਲਹਿ ਫਲਹਿ ਅਨੰਦ ਬਿਸਾਲ ॥ ੪੧॥ ਇਨ ੇ 
ਪ੍ਰਥਕ ਰਹੈ ਕਿਤਿ ਔਗਰਾਮਦਾਸ ਸੋਢੀ ਸਿਰਮੋਰ। ਅਰੁ ਤਹਿ ਤੀਰਥ ਸੋ 
ਬਿਦਤਾਵੈਂ । ਸਨੇ ਸਨੇ ਸਭਿ ਕਾਰ ਕਰਾਵੈਂ-॥ ੪੨॥ ਨ੍ਿਪ ਕੌ ਬਰ ਪੁਰਬ 

ਜੋ ਦਯੋ । ਉਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰ ਸੁ ਸਿਮਰਨ ਕਯੋ । ਜਾਨਯੋ-ਸਮਾਂ ਪਹੂਦਯੋ 

ਆਇ।ਤੀਰਥ ਸਰਬੋਤਮ ਬਿਦਤਾਇ[-॥੪੩॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ 

੧ੇਖਿਆ। “ਸ਼ਿਵਜੀ, ਸਹਤ ਯੁੱਧ ਦਾ ਦੇਵਤਾ, ਕਾਰਤਕੇਯ (ਅ) ਯਮਰਾਜ । 

#੫੪=ਨਿਜ ਬਲ 'ਥਲ ਹਮ ਸਤ ਹੀ ਰਹੈਂ । 
ਹੈਅਯੁੱਧਯਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੂਰਜਬੈਸੀ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਇਕਤਵਾਕੁ ਹੈ ਜੋ ਇਕ 

ਵੈਵਸ਼ਤਮਨੁ ਦਾ ਪੁੱਤ ਜੀ, ਮਨੁ ਤੇਂ ਨਿੱਛ ਦੇ ਰਸੰਤੇ ਜੈਮਿਆੰ ਦੱਸਿਅ। ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਸੌ 

ਪੁੱਤ ਸਨ । ਵੱਤੈ ਦਾ ਨਾਮ ਕੁਕਸ਼ੀ ਸੀ । ਰਾਮਚੈਦਰ ਜੀ ਇਸੇ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿਚੋਂ ਹੋਏ 

ਦੱਸੀਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਕਾਰਨ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ । ਗੁਦੂ 

ਸਾਹਿਬਾਂ ਜੈਸੀ ਇਲਾਹੀ ਜੋਤ ਦਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਬਨਾਉਣਾ ਕਾਫੀ ਹੈ ਇਸਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਦਰ 

ਹੋਣ ਲਈ । ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ. ਨੇ ਪਵਿੱਤ੍ਹ ਕੀਤਾ, ਗੂਰੂ ਅਮਰ 

ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਗਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਚੇਬੇ ਪੰਜਵੇ“ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਸਾਜਿਆ; ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ _ ਨਾਮ ਢਾ 

ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚਲਾਇਆ ਉਹ ਪਰਮ ਪਾਵਨ ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਓਗ 

ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਹਵਨਨੁੰਡ ਸੀ ਯਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਦੇਖੋ ' 

ਫਾਸ ੩ ਅੰਸੂ ੪੦ ਅੰਕ ੨੬ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਟੂਕ । 



੍ਰਿੰਥੇ ਦੁਤਿਯ ਰਾਸੇ “ਪੂਰਬ ਬਰ ਸਿਮਰਨ ਸ੍ਰੀ _ਅਮਰਦਾ£” ਪ੍ਹੰਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ 
ਵਿਕਾਦਸ਼ਮੋ ਅਸੂ ॥ ੧੧॥ 

੍ ੧੨, [ਗੁਦੂ ਕਾ ਚੱਕ । ਸੰਤੋਖਸਰ ਦੀ ਕਾਰ] । 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਅਮਰਦਾਸ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਨਿ ਸਕਲ ਗਤਿ ਲੀਨਿ।ਸੋਢੀਕਲ 
ਭੂਖਨ" ਤਬੈ ਨਿਕਵਿ ਬੁਲਾਵਨਿ ਕੀਨਿ ॥ ੧ ॥ ਚੌਪਈ ॥“ਸੁਨ ਹੇ ਸੌਮੁ 
ਬਸ਼ਨ ਹਿਤ ਥਾਨ । ਗ੍ਰਾਮ ਬਸਾਵਹ ਪਿਖਿ ਕਰਿ ਆਨ । ਸਨੇ ਸਨੇ ਨਿਜ 
ਪਾਇ ਫਿਕਾਵਹੁਬਹੁਰ ਕਰਹੁ ਪੁਰਿ ਮਹਾਂ ਬਸਾਵਹੁ॥੨॥ਜਿਮਿ ਖਡੂਰ ਗੁਰ 
ਸੇਵਾ ਕਰਿਕੈ । ਪਾਛੇ ਆਨ ਬਸੇ ਹਮ 'ਟਰਿਕੋਂ। ਇਮ ਨੀਕੀ ਨਿਜ ਰਿਢੈ 
ਬਿਚਾਂਰਗੁਬਸਨ ਹੇਤ ਬਲ ਜਾਇ ਨਿਹਾਰਹੁ ॥੩॥ ਅਹੈ ਪਰਗਨਾ ਤੁਮਰੇ 
ਪੀਸ । ਥਲ ਆਛੋ ਪਿੰਖਿ ਕਰਹੁ ਅਵਾਸ/ਸੁਨਿ ਸ਼੍ਰੀ ਰੱਮਦਾਸੁ ਕਰ ਜੋਰੇ । 
“ਹੁਕਮ ਆਪਕੋ ਮੋਰ ਅਮੋਰੇ॥੪॥ਰਾਵਰ ਕੀ ਰਜਾਇ ਮਹਿੰ ਰਾਜ਼ੀ। ਇਿਹੀ 
ਪ੍ਰਤੱਗਕਾ ਮੈਂ ਉਰ ਸਾਜੀ । ਜੋ ਤੁਮ ਕਰਹੁ।ਸੁ ਆਛੀ ਹੋਇ ਆਛੀ ਹੋਇ, 
ਕਰਹੁ ਤੁਮ ਜੋਇ ॥੫॥ਹਮ ਪ੍ਰਾਨੀ ਕਯਾ ਸਕੇ ਬਿਚਾਰੇਸਭਿ ਗੁਨ ਸਾਗਰ 
ਮਹਿਦ ਅਪਾਰੇ” ।ਥਲ ਕੋ ਪਰਖਨ ਹੇਤੁ ਨਿਕੇਤ । ਮੈਂ ਤੁਮ ਆਗੇ ਕਹਾਂ 
ਅਚੇਤ“ ॥੬॥ ਅਰਜ਼ੀ ਸਿਖ ਕੀ ਰਾਵਰਿ ਮਰਜ਼ੀ। ਮੈ' ਗੁਰ ਜੀ ਇਕ ਸੇਵਾ 
ਗਰਜ਼ੀ । ਜਿਮਿ ਰਜ਼ਾਇ ਜਿਸ ਥਲ ਕੋ ਕਹੋ । ਸਕਲ ਗੇਤਿ ਨੀਕੇ ਜਿਸ 
ਲਗੋਇਜਹਾਂ ਬਤਾਵਹੁ ਕਰੁਨਾ ਧਰ।/ਜੇਵਕ ਜਾਇ ਕਰਹਿ ਤਹਿ ਕਾਗ 
ਨਹਿ ਸੁਤੇਤ੍ਰੰਕਛੁ ਮੋ ਤੇ ਹੋਇ।ਸੋ ਸਭਿ ਕਰਿਹੋਂ ਪ੍ਰੇਰਹੁ ਜੋਇ! ॥੮॥ ਸੁਨਿ 

ਰੰ ਅਮਰ ਦਾਸ ਕਰਿ ਕਰਨਾ । ਸਰਬ ਪ੍ਰਸੰਗ ਭਲੋ ਕਰਿ ਬਰਨਾ। “ਗ੍ਰਾਮ 
ਤੁੰਗ ਤੇ ਅਹੈ ਉਰੇਗੇਗਿਲਵਾਲੀ ਤੇ ਲਖਹੁ ਪਰੇਰੇ॥੯॥ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨਪਿੰਡ 
ਜਿਸ ਨਾਮੂ । ਤਿਸ ਤੇ ਪਸ਼ਚਮ ਦਿਸ਼ ਅਭਿਰਾਮੂ। ਤਹਾਂ ਜਾਇ'ਕਰਿ ਗ੍ਰਾਮ 
ਬਸਾਵਹ।ਸੈਂਦਰ ਅਪੁਨੇ ਸਦਨ ਬਨਾਵਹ॥੧੦॥ ਜਿਤਿਕ ਦਰਬ ਲਾਗ/ਹਿ 
ਤਿਸ ਬਾਨ । ਸੋ ਸਭਿ ਲੇਹ ਬ੍ਰਿੱਧ ਤੇ ਪਾਨ” । ਜਬਹਿ ਸਦਨ ਤਹਿੰ 
ਲੇਹੁ ਚਿਨਾਇ।ਤਿਸ ਤੇ ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ ਪੁਨ ਜਾਇ॥੧੧॥ਤਹਾਂ ਬੈਠਿ ਤੀਰਥ 

“ਗਾਵ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਮਨੋਹਰ । (ਅ) ਭਲੋ [ਸੈਸ:, ਸੋਮਜ]। ਕਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ 
ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਹੈ। “ਘਰ ਦੇ ਥਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣ` ਲਈ ਸੈਂ 
ਅਜ ਆਪ ਅਗੇ ਕੀ ਹਾੰ । ੬ਅਪਣੇ ਆਪ । “ਬਾਬਾ ਬੁੱਢ' ਜੀ ਦੇ ਹੱਥੋ' । 

#੫੧:-ਟੁਰਕੈ। 1ਪਾਂ:=ਕਹਟੁ । 

ਸਰ! ਗੁਰ ਪਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੬੮੮) ' ਰਾਂਸਿ੨। ਅੱਸੂ ੧੨. 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਰਤਾਪ ਨੂਰਜ । ( ੧੬੮੯) ਰਾਸਿ ੨ । ਅੰਸੂ ੧੨, 

ਖਨਵਾਵਉ।ਚਾਰਹੁੰ ਦਿਸ਼ ਤੇ ਭਲੋ ਬਨਾਵਉ।ਬਹੁਰ ਤੁਮਾਰੀ ਸੈਤਤਿ ਜੇਤੀ 
। _ਡਿਸਕਉ ਕਰਹਿ ਬਨਾਵਨ ਤੇਤੀ।੨॥ਦਿਨ ਪ੍ਰਤਿ ਪੁਰਿ ਬਿਸਾਲ ਬਨ 
ਜੈਹੈਚਹੁਂ ਦਿਸ਼ ਕੇ ਨਰ ਆਨ ਬਸੈ ਹੈ' “ਇਮ ਸਗਰੀ ਬਿਧਿ ਕਹਿ 'ਸਮੁਝਾ- 
'ਈ । ਅਪਰ ਸਰਬ ਤਯਾਂਰੀ ਕਰਿਵਾਈ॥੧੩॥ਪਾਰੋ ਕੀ ਸ਼ੁਭ ਬੜਵਾ ਜੋਇ। 
ਹੇਤ ਅਰੁਢਨ ਦੀਨੀ ਸੋਈ।ਕਹਯੋਤਰੈਂਗਨ ਅਚਰਜ ਦੇਹੀ। ਅਪਰ ਨਹੀਂ 
ਕਿਸਿ ਚੰਢਿਬੇ ਦੇਹੈ॥੧੪॥ਹਮ ਕੈ ਤੁਮ ਹੋਵਹਿ ਅਸਵਾਰੋਚਵ੍ਯੋ ਪ੍ਰਥਮ ਕੈ 
ਭਾਈ ਪਾਰੋ । ਨੀਕੇ ਰਾਖਹੁ ਸੇਵ ਕਰਾਵਹੁ । ਬ੍ਰਿਧ ਸਮਤਿ ਕੋਂ ਮੈਗ ਮਿਲ 
₹0%੧੫॥ਇਮਿ ਕਹਿ ਕਰੇ ਬਿਸਰਜਨ ਸੋਇ। ਕੋਤਿਕ ਸੈਗ ਕਰੇ ਸਿਖ 
ਜੋਇ।ਸਨੇ ਸਨੇ ਤਹਿੰ ਚਲਿ ਕਰਿ ਆਏ।ਜੋ ਥਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਮਰ ਬਤਾਏ 
॥੧੬॥ਸਕਿ ਗਾਮਨ ਕੀ ਸੀਮਨ"ਛੋਰ। ਵਿਰ ਤਹਿ ਕਾਰ ਕਰੀ ਚਹੁਂ ਓਰ । 
ਜਿਮ ਜਿਮ ਬੁੱਢਾ ਬਯੋਂਤ ਬਤਾਵਹਿ । ਤਿਮਿ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸੁ ਕਰਿਵਾਵਹਿੰਗ 
੧੭॥ਪ੍ਰਥਮ ਮੰਗਾਯਹੁ ਬਹੁ ਮਿਸ਼ਟਾਨ।ਗੁਰ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬਖਾਨਿ।ਭੀਰ 
ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਨਿ ਹੋਈ।ਕਰੜੋ ਬ੍ਤਾਵਨ ਸਭਿ ਮਹਿ ਸੋਈ॥੧੮॥ਗਾਢੋ ਮੋੜਾ 
ਗਾਡ ਖਰਜੋ ਹੈ।ਨਾਮ'ਗੁਰੂਕੋ ਚੱਕੰਧਰਯੋ ਗਈਂਟੇਂ ਕੇਤਿਕ 
। ਸਦਨ ਚਿਨਾਵਨ ਕੀਨਿ ਬਨਾਇ ॥ ੧੯ ॥ ਪੁਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਜਿਮ 
ਕਹਗਸੋ ਸਿਮਰਤਿ ਸਰ ਸਿਰਜਨ ਚਹਜੋ।ਲੇ ਬ੍ਰਿਧ ਸੈਗ ਆਪ ਚਲਿ ਗਏ। 
ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ ਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਅਏ ॥੨੦॥ ਇਤ ਉਤ ਬਿਚਰਤਿ ਥਲ ਕੌ ਹੇਰੇ। 
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਅਮਰ ਬਾਕ ਕੋ ਪ੍ਰੌਰੇ । ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇ ਪਤੇ ਬਤਾਏ । ਖੋਜਤਿ 
ਵਿਰਤਿ ਸਰਬ ਹੀ ਥਾਏਂ॥੨੧॥ਪੁਨ ਉੱਤਰ ਦਿਸ਼ੰ ਮੁਖ ਕਰਿ ਚਲੇ।ਬਦਰੀ 
ਆਦਿ ਬ੍ਰਿੰਦ ਤਰ ਖਲੇ।ਸਨੇ ਸਨੌ ਥਲ ਦੇਖਤਿ ਜਾਵਹਿੰਅਭਿਲਾਖਤਿ ਸੋ 
ਪਤੇ ਜਿ ਪਾਵਹਿੰ£ ॥੨੨॥ਬ੍ਰਿੱਛਸਿੰਸਪਾਜਬਹਿ ਨਿਹਾਰ।ਲਖਜੋ ਪਤਾਜੋਗੁਰੂ 
ਉਚ਼ਾਰਾ।ਤਿਸਕੇ ਤਰੇ ਬਿਰਾਂਜੇਜਾਇ।ਤਿਸ ਆਗੈ ਸਰਕੋ ਪਿਖਥਾਇ॥੨੩॥ 
ਬ੍ਰਿਧ ਕੇ ਸੈਮਤ ਹੁਇਬਲ ਜੋਵ।ਪਾਵਨ ਪਰਮ ਪ੍ਰਿਥਮ ਜੋਹੋਵ।ਚਹੂੰਓਰਤੇ 
ਵਿਰ ਕਰਿ ਹੋਰ॥ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਖੀ ਤਿਸਥੇਰਾ॥੨੪॥ਕਲਪਤਿ ਕਰੇਤਹਾਂ 
ਚਹੁ ਕੋਨਾ। ਬ੍ਰਿਧ ਕੋ ਦਿਖਰਾਇਸਿ ਥਲ ਤੌਨ।ਤਿਸ ਦਿਨ ਨਿਸਚੈ ਕਰਿ 
ਬਿਧਿ ਨੀਕੇ । ਪਰਖ ਪਤੇ ਕਹੇ ਗੁਰ ਹੀਕੇ॥੨੫॥ ਨਿਸ ਮਹਿ ਜਾਇ ਕਰਯੋ 
੧ਟਦੀਂ । “ਮੋੜ੍ਹ ਰੱਭਣ=ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੈਨ੍ਣ ਲਈ ੧ ਇਕ ਵਡਾ ਮੋੜ੍ਹਾ ਗੱਡ ਦੇਣਾ । ₹ਚਾਹੁਂਦੇ 
ਹਨ ਕਿ (ਕਿਵੇਂ)60 ਪੰਝੋ (ਜੋ ਗੁਟੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੇ ਹਨ) ਪਾ ਲਈਏ । “ਟਾਹਲੀ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੬੯੦ ) ਰਾਸਿ ੨। ਅੰਹੂ ੧੨ 

ਬਿਸਰਾਮਾਬਸਨੇ ਹੇਤੁ ਬਨੇ ਜਹਿੰ ਧਾਮਨੈਂਜਾਮ ਜਾਮਨੀ ਜਾਗ੍ਰਤਿ ਭਏ। 
ਸੋਚ ਸ਼ਨਾਨ ਆਦਿ ਸਭਿ ਕਏ॥੨੬॥ਭਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਿਟਯੋ ਅੰਧਕਾਰ।ਸਰ 
ਕਾਰਜ ਕੋ ਤਬਹਿ ਬਿਚਾਰਾਂ । ਬਹੁ ਮਿਸ਼ਟਾਨ ਅਨਾਵਨ ਕੀਨਾ।ਸਿੱਖਯਨ 
ਤੇ ਉਚਵਾਇ ਸੁ ਲੀਨਾ॥੨੭।ਬ੍ਰਿੰਦ ਜੁ ਹੁਤੇ ਅਗਾਰੇ । ਤਿਨ ਜੁਤਿ 
ਅਪਰ ਸਮੂਹ ਹਕਾਰੇ । ਮਹਾਂ.ਟੋਲ ਕਰਿ ਸੈਗ ਸਿਧਾਰੇ । ਮੰਗਲ ਕੀਨਸਿ 
ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰੇ ॥੨੮॥ ਗਏ ਸਿੰਸਪਾ ਤਰੁ ਕੇ ਤਰੇ । ਤਹਾਂ ਜਾਇ ਸਗਰੀ 
ਬਿਧਿ ਕਰੇ। ਨਾਮ ਲੀਨ ਤੀਨਹੁੰ ਗੁਰ ਕੇਰਾ। ਕਰਿ ਅਰਦਾਸ ਖਰੇ ਤਿਸ 
ਬੇਰਾ ॥ ੨੯॥ ਫਕ ਲਾਇਅਹ ਸਿਰਜਨ ਕਹੁ ਤਾਲ । ਚਿਤਵਯੋ ਉਰ 
ਉਪਕਾਰ ਬਿਸਾਲ । ਲਗੇ ਮਜੂਰ ਖਨਨਿ ਸਮੁਦਾਏ । ਸਿਰ ਯੰਰ ਮ੍ਰਿਤਕਾ 
ਵਹਿਰ ਗਿਰਾਏ ॥੩੦॥ ਇਕ ਖੋਦੈ' ਇਕ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਭਰੈਂ । ਇਕ ਉਠਾਝ੍ਹ 
ਕਰਿ ਬਾਹਰ ਕਰੈਂ। ਇਕ ਆਵਹਿ ਇਕ ਲੀ ਲੈ ਜਾਹਿੰ । ਖਨਹਿ ਮਜੂਰ 
ਸਿੱਖਯ ਬਹੁ ਮਾਂਹਿ॥੩੧॥ਇਸ ਬਿਧਿ ਕਰਜੋ ਅਰੇਭਨ ਤਾਲ।ਬੈਠਹਿ ਆਂ੫, 
ਖਨਹਿੰ ਨਰ ਜਾਲ। ਜਹਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਿਰਜਜੋ ਘਰ ਪਾਏ । ਤਹਾਂ ਕਾਰ ਕਰਤੇ 
ਸਮੁਦਾਏ ॥੩੨॥ ਨਿਤਿ ਪ੍ਰਤਿ ਸਕਲ ਲੋਕ ਤਿਸ ਥਾਨ । ਕਾਰ ਸੁਧਾਰਤਿ 
ਸਫਲ ਸਜਾਨ। ਕਿਤਿਕ ਦਿਵਸ ਮਹਿ ਕੇਤਿਕ ਕਰਜੋ'।ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਪੁਨ 
'ਮਨ ਹਿਤ ਧਰ੧॥੩੩॥ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਕੀਨ ਪ੍ਰਸਥਾਨਾ । ਜਹਿੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰ - 
ਦਾਸ ਥਿਤਿ ਥਾਨ।ਕੇਤਿਕ ਲੋਕ ਬਸਾਏ ਗ੍ਰਾਮਥਸਨ ਲਗੇ ਰਚਿ ਅਪੁਨੋ 
ਧਾਮ॥੩੪॥੩ਬਿਸ਼ਰੀਰਾਮਦਾਸ ਚਲਿਗਏ। ਚਰਨਕਮਲ ਗੁਰ ਬੈਦਤਿ ਭਏ! 
ਸਗਰੀ ਕਾਰ ਕਰੀ ਸੁ ਬਤਾਈ । “ਸਦਨ ਗ੍ਰਾਮ ਸਿਰਜੇ ਸਮੁਦਾਈ ॥੩੫॥ 
ਤਾਲ ਕੁਛਕ ਖਨਵਾਵਨਿ ਕੀਨ। ਜਥ/ ਹੁਕਮ ਰਾਵਰ ਨੇ ਦੀਨਾ।ਸਨਿ 
ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਧਰਿ ਧਯਾਨਾ।ਭੂਤ ਭਵਿੱਖਜਤ ਸਭਿ ਹੀ ਜਾਨਾ॥੩੬॥ਰਹੇ 
ਕਿਤਿਕ ਦਿਨ ਗੋਇੰਦਵਾਲ । ਸਭਿ ਆਮਦ ਕੀ ਕਰਤਿ ਸੰਭਾਲ । ਨਿਜ 
ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਜ ਜੇ ਔੰਗਕਰਤਿ ਭਏ ਸੋਢੀ ਸਿਰਮੌਰ॥੩੭॥ ਜਥਾਂ ਹੁਕਮ 
ਸਤਿਗੁਰ ਜਥਿ ਕਰੈਂ। ਤਬ। ਸ਼ੀਘ ਹੀ ਬਚ; ਅਨੁਸਗਨਿਸ ਦਿਨ ਇਕ 
ਸੇਵਾ ਕੇ ਤਤਪਗਅਪਰ ਨਹੀ' ਕਿਮਿ ਬਾਂਛਾ ਉਰਿ ਧਰਿ ॥੩੮॥ਲੌਕ ਕਾਨ 
ਕੋ ਮਾਨਹਿੰਨਾਂਹੀ।ਮਾਨ ਬਭਾਈ ਨਹਿੰ ਚਿਤਚਾਹੀ।ਰਹੈਂ ਨਿਰਾਲਸ ਧੀਗ 
"ਡਾਵ ਕੁਛ ਤੂੰਘਾ ਹੈ ਗਿਆ ਤਲਾਉ । ਰ 
#ਪ-ਬਸਨ ਹੇਤ ਬਨਵਾਇਸਿ ਧਾਮਾ । ਹਪ:-ਧੰਰੈਂ । ਤ੍ਪ-ਬਨ। _ 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੬੬੧) ਗਾਸਿ ੨ । ਅੰ ੧੩. 
ਜ ਧਾਰੀਦੇਗ਼ ਆਦਿ ਕੀ ਕਰਤਿ ਸੈਭਾਰੀ॥੩੯॥ਸਭਿ ਗੁਰ ਘਰ ਕੋ ਖਰਚ 
ਢਚਲਾਵੈਂ।ਜੋ ਚਹਿਯਤਿ ਸੋ ਸਕਲ ਪੁਚਾਵੈਂ।ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਾਰ ਵਧਿ ਗਈ। 

_ਨਿਤ ਸਵਧਾਨ ਸੈਭਾਰਿ ਸੁ ਲਈ ॥੪੦॥ ਸਤਿਗੁਰ ਮਨ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋਇ|, 
ਨਿਰਹੈਕਾਰ ਕਾਰਕਰਿ ਸੋਇ।ਤਿਮਿ ਸੇਵਾ ਬਹੁਪਤਕੀ ਠਾਨੀ।ਮਨ,ਬਚ, 
ਕਰਮ ਤੇ ਨਿਸ ਦਿਨ ਭਾਨੀ॥੪੧॥ਪਿਖਿ ਦੋਨਹੁੰ ਕੀ ਦਿਸ਼ਗੁਰ ਸਾਢੋਲੇਸ਼ 
ਬਿਕਾਰ ਨ ਜਿਨ ਮਨ ਰਾਚੋਂ'ਹੋਤਿ ਪ੍ਰਸੈਨ ਚਹਿਸ ਅਧਿਕਾਈ।-ਦੀਜਹਿ 
ਅਬ ਗਾਦੀ ਗੁਰਿਆਈ-॥੪੨॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਦੁਤਿਯ ਰਾਂਸੇ 
“ਸ਼੍ਰ ਸੈਤੋਖਸਰ ਕਾਰ! ਪੂਰਮੰਗ ਬਰਨਨ ਨਾਮ ਦੁਆਦਸ਼ਮੋ ਅੰਸੂ ॥੧੨॥ 

੧੩. [ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਤਸਰ ਜੀ ਦੀ ਕਾਰ] 
ਦੋਹਰਾ॥ਕਿਤਿਕ ਦਿਵਸ ਜਬਿਦਿਗ ਰਹੇ ਸੋਦੀਕੁਲ ਸਿਰਮੌਗਕਰਮੋ ਹੁਕਮ 
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਅਮਰਓਕਰੋ ਕਾਰ ਅਥਿਔਰ॥੧॥ਚੌਪਈ॥ਗਮਨਹੁ ਲਿਹ ਸੁਧਿ ਗ੍ਰਾਮ 
ਬਸਾਯੋ।ਜੋ ਨਿਜ ਬਸਿਬੇ ਸਦਨ ਚਿਨਾਯੋਜਹਿੰ ਪੂਰਬ ਤੁਮ ਸਰ ਖਨਵਾਯੋ 
।ਚਾਰ ਕੌਨ ਕੌ ਬਯੈਂਤ ਬਨਾਯੋ॥੨॥ਸਰ ਸੈਤੋਖ ਨਾਮ ਤਿਸ ਰਾਖੋਅਬਿ ਤਿਸ 
ਕਰਿਬੇ ਨਹਿ ਅਭਿਲਾਖੋ,ਤਿਸਤੇ ਉਰੇ ਨੰਮ੍ਰਿ ਥਲਾੰਜਹਾਂ । ਦੂਸਰ ਤਾਲ 

_ ਖ਼ਨਾਵੋ ਤਹਾਂ॥੩॥ਸ਼੍ਰੀਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਮ ਧਰੀਜੈਜਾਇ ਕਿਤਿਕ ਖਨਵਾਵਨੰ 
ਕੀਜੇ।ਸਮੋਂ ਪਾਇ ਪਾਕੋ ਹੁਇ ਸਾਰੋ।ਪ੍ਥਮ ਜਾਇ ਉੱਦਮ ਤੁਮਧਾਰੋ' ॥੪॥ 
ਸੁਨਿ ਸ਼੍ਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤਹਿੰਗਏਸਦਨ/ਚਨਜੋ ਸੁਧਿਲੇਵਤਿਭਏ'।ਜਿਮਿਜਿਮ 
ਕਹਿੰਤਿਮਿ ਤਿਮਿ ਨਰ ਕਰਯੋ।ਬਸਿਬੇ ਹੇਤ ਮਨੋਰਥ ਧਰ੧ੋ॥੫॥ਏਕ ਨਿਸਾ 
ਬਸਕਰਿ ਉਠਿ ਭੋਗਕਰਿ ਸ਼ਨਾਨ ਗੋ ਪੂਰਬ ਓਰ/ਬ੍ਰਿਧਕੋ ਸੈਗਲਏ ਚਲਿ 
ਆਏ।ਸਤਿਗੂਜੁ ਜਿਸੁ ਦਿਸ਼ ਪਤੇ ਬਤਾਏ॥੬॥ਬਹੁ ਬਦਰੀ ਥਲ ਬਯਾਪਤ” 
ਹੇਰਅਹੈ ਨੰਮ੍ਰਿ ਜਲ ਥਿਰੇ ਘਨੇਰ।ਇਤ ਉਤ ਵਿਰਕਰਿ ਨਿ ਸ਼ਚੇ ਕੀਨਾ। 
ਪਤ ਦੀਨ ਸੋ ਨੀਕੇ ਚੀਨ॥੭॥ਬ੍ਰਿਧ ਕੋ ਸੈਮਤ“ ਹੋਇ ਸੁ ਟੋਰਾਸਸੋ ਥਲ 
ਖਿਖਤਿ ਵਿਰੇ ਚਹੁੰ ਓਰਾ । ਬਾਰ ਬਰ ਨਿਸ਼ਚੇ[ਕਰਿ ਆਫੇ। ਗੁਰ ਬਰ ਤੇ 
ਸਿਰਜਨ ਸਰ ਬਾਂਛੇ॥੮॥ਕਰੀ ਠੀਕਿ'ਤਿਸੁ ਦਿਨ ਫਿਰਿ ਸਾਗੇਧਰੇ ਚਿੰਨ੍ਹ 
੧ਮਨ ਵਿਚ ਲੋਸ਼ ਮਾਤਰ ਵਿਕਾਰ ਨ ਰਚਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਲੇਸ਼ ਮਾਤ 
ਉਥਾਨ ਨਹੀਂ' ਹੁੰਦੇ, ਇਕੋ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੋਂ ਭਾਵ ਵਿਚ ਫਿਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । “ਭਾਵ ਉਸਦੇ 
ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਚਾਹ ਨਾ ਕਰੇ । ₹ਬਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਲਈ । “ਬੇਰੀਆਂ (ਨਾਲ) ਭਰਿਆ ਥਾਂ । 
ਪਸਲਾਹ ਨਾਲ । #ਟੌਲਿਆ । “ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਰ ਨਾਲ਼ ਸਰੋਵਰ ਬਨਵਣ। ਚਾਹਿਆ । '੧(ਬਾਂ) 
ਨਿਸ਼ਚੇ ਕੀਤਾਂ । #ਪਾ:-ਜਲ । ।ਪਾ-ਨਿਰਨੈ। ਰ੍ 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੁਰਜ । (੧੬੯੨ ) _ਫਾਸਿ ੨। ਅੰਸੂ ੧੩. 

ਕਛੁ, ਗ੍ਰਾਮ ਪਧਾਰੇ'।ਪਣੇ ਸਿੱਖ ਲੈਬੇ ਮਿਸ਼ਟਾਨਅਰ ਮਜੂਰ ਗਨ ਲੇਨਿ 
ਮਹਾਂਨ ॥੬॥ ਭਈ ਪ੍ਰਭਾਤਿ ਕ੍ਰਿਯਾ ਕੰਰ ਭਲੇ।ਲੋ ਨਰ ਟੋਲ ਤਿਸੀ ਦਿਸ਼ 
ਚਲੇ।ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਆਦਿਕ ਲੋ ਨਾਇਕਰਿ ਅਰਦਾਸ ਸੀਸ ਨਿਹੁਰਾਇ ॥ 
੧੦॥ਬ੍ਰਿਧ ਬਚ ਤੇਲੇ ਖਨਨੀ”ਹਾਂਬਟਕ ਲਾਇਸ ਚਿਤਵਤਿ ਗੁਰ ਨਾਥ । 
ਸਭਿ_ਸੇਂ ਬਾਂਟਿ ਢਯੋ ਮਿਸ਼ਟਾਨ।ਲਗੇ ਖਨਨ ਸਗਰੇ ਤਿਸੁ ਥਾਨ ॥ ੧੧॥ 
ਕੇਤਿਕ ਸਿਰ ਧਰਿ ਵਹਿਰ ਗਿਰਾਵੈ।ਕੇਤਿਕ ਖਨਿ ਖਨਿ ਤਿਨਹੁੰ ਉਚਾਵੈਂ। 
ਸਿੱਖਯ ਅਨੇਕ ਮਿਹਨਤੀ ਘਨੋ। ਕਰਤਿ ਕਾਰ ਗੁਰ ਸ਼ਰਧਾ ਸਨੋ ॥ ੧੨॥ 
“ਜਹਿੰ ਦੁਖਭੰਜਨਿ ਬਦਰੀ ਖਰੀ।ਤਹਿੰਤੇ ਖਨਹਿੰਸੁਆਇਸ ਕਰੀ। ਆਪਿ 
ਨਿਕਟ ਬੈਠੇ ਬਢੁ ਕਹੈਂ। ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਵਹਿਰ ਗਿਰਾਵਤਿ ਲਹੈਂ#॥੧੩॥ਇਸੀ 
ਪ੍ਰਕਾਰ ਖਨਤਿ ਦਿਨ ਸਾਰੇ । ਭੀ ਸੇਧੜਾ ਦਿਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਪਧਾਰੇ। ਹੋਤਿ ਪ੍ਰਾਤਿ 
ਸ਼ੰਭਿ ਕੌ ਸੈਗਿ ਲੈ ਕੈ।ਕਾਰ ਕਰਾਵਤਿ ਤਹਾਂ ਬਿਰੈ ਕੈ॥੧੪॥ਕਿਤਿਕ ਮਾਸ 
ਇਮ ਕੀਨ ਖਨਾਵਨਿ । ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਅਧਿਕ ਕਰਹਿ ਨਿਕਸਾਵਨ । ਗੁਰਤਾ 
ਦੇਨਿ ਸਮੇ ਤਬਿ ਆਵਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਮਰ ਇਨਹੁੰ ਬੁਲਿਵਾਵ॥੧੫॥ਦੁਖ- 
ਭੈਜਨਿ ਬਦਰੀ ਤਰ ਤੀਗਟੋਵਾ[ਭਯੋ ਕੁਛਕ ਰੀਭੀਰ। ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਹੁਕਮ 
ਤਬਾ ਤਜ ਗਏ।ਰੋਇਦਵਾਲ ਪਹੁੰਚਤੇ ਭ॥੧੬॥ਕਰਿ ਬੋਦਨ ਜੁਗਪਦ 
ਅਰਬਿੰਦੁ।ਬੈਠੇ ਸਨਮੁਖ ਦਰ ਕਰਬੈਦਚਕ ਕੀ ਗਾਥਾ ਬੂੜਨ ਕੀਨਿ/ਕੈਸੇ 
ਕਰਯੋ ਜਾਇ ਥਲ ਚੀਨ$॥੧੭॥ਸਨਿ ਸੋਢੀ ਕੁਲ ਕੂਖਨ ਕਹਨੋ। “ਝਕ 
ਤੋ ਪੂਰਬ ਕੀ ਦਿਸ਼ ਲਹਨੋ । ਨੰਮ੍ਰ ਸਥਾਨ ਨੀਰ _ਸਿਮਟਾਵੈਂ। ਬਦਰੀ ਤਰੁ 
ਸਮੁਦਾਇ ਵਿਸਾਵੈਂ॥੧੮॥ਤਹਾਂ ਜਾਇ ਅਬਿ ਤਾਲ ਖਨਾਯੋ।ਨਿਜ ਕਰ ਤੋ. 
ਟਕ ਪ੍ਰਥਮ ਲਗਾਯੋ । ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਨਾਥ । ਯੁਕਤਿ ਆਪਕੇ 
ਟ੍ਰਕ੍ਯੋ ̀ਮਾਥ॥੧੯॥ਸਿਮਰਜੋ ਨਾਮੁ ਬਿਘਨ ਗਨ ਹਰਤ॥ਸਦਾ ਸੁਖਦ ਬਹੁ 
ਮੰਗਲ ਕਰਤ ਬਹੁ ਮਿਸ਼ਟਾਨ ਤਹਾਂ ਅਨਵਾਯੋ । ਸਤਿਗੁਰ ਹੌਤੁ ਸਕਲ 
ਬਰਤਾਯੋ ॥ ੨੦॥ ਬਿਧ ਆਦਿਕ ਸਿਖ ਸਹਤ ਬਿਬੇਕ । ਹੁਤੇ ਸੁ ਗੁਰਮੁਖ 
ਸਾਬ ਅਨੇਕ।ਸਭਿ ਦਿਨ ਬੈਠਿ ਕਰਾਵਤਿ ਕਾਰ। ਲਗੇ ਮਜੂਰ ਉਠਾਵੰਤਿ 
ਭਾਰ ॥੨੧॥ਤਿਮ ਸਿਖੜਨ ਮਿਲਿ ਕਾਰ ਕਮਾਈ। ਕੋਤਿਕ ਦਿਨ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ 
ਖਨਿਵਈ । ਬਹੁਤ ਦਿਵਸ ਕੋ ਕਾਜ.[ਬਿਸਾਲਾ। ਹੁਇ ਨਰ ਬ੍ਰਿੰਦ ਕਰਹਿ, 
_'ਜ੍ਰਰੈਸ ਥੀ) ਕੁਛ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਖਕੇ ਪਿਡ (ਚੱਕ) ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ । ਨੋਚ ਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ 
ਬਕ੍ਹੀ । ਇਕਠ। ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦ ਹੈ। ”੫੩-ਰਹੈਂ । _1੫੩-ਟੇਡਾ। _ ਤ੍ਰੰਪਾ=ਕਾਂਗ 



ਸੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੬੯੩) ਗਾਸਿ ੨। ਅੰਜੂ ੧੩, 
ਚਿਰਕਾਲ॥੨੨॥ ਯਾਂਤੇ ਅਲ੫ ਕਾਜ ਹੀ ਭਯੋਲਘ ਸਥਾਨ ਕਛੁ ਖੋਦਮ 

ਗਯੋ।ਸਨਿ ਮੋਹਨਿ ਪਿਤ ਖਰੋ ਸਰਾਂਹਨੋ।“ਨੀਕੋ ਥਲ ਸੋਈ ਹਮ ਚਾਹਯੋ॥ 
੨੩॥ਲੀਲਾਵਤੀ ਪੁਰੀ ਸ਼ੁਭ ਬਾਨ'।ਇਸ ਸਰੁ ਪਰ ਬਰਾ ਬਸਹਿ ਮਹਾਂਠ। 
ਢਿਰੈਕਾਲ ਭਾ ਉਜਰੀ ਪਰੀ। ਅਬਿ ਇਹੁ ਬਾਸਹਿ ਗੀ ਬਡ ਪੁਰੀ ॥੨੪॥ 
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਹੋਇ ਕ੍ਰਿਪਾਲ । ਹਮਹਿੰ ਬਸਾਂਇਅਹੁ ਗੋਇੰਦਵਾਲ । 

ਉਜਰਿ ਪੁਰੀ ਬਸਾਵਨ ਕਰੀ । ਹਮ ਜੁਤਿ ਬਸੀ ਨੀਕ ਇਹੁ ਪੁਰੀ॥੨੫॥ 

ਨਾਮ ਤੁਮਾਰੇ ਪਰ ਪੁਰ ਹੋਇ। ਜਗ ਬਹੁ ਬਿਦਤਹਿ ਤੀਰਥ ਸੋਇ” । 
ਇਮ ਕਹਿ ਮਹਾਂ ਅਨੰਦ ਕੋ ਟੀਨ । ਹਰਖੇ ਰਾਮਦ'ਸ ਸੁਖ ਭੀਨ ॥੨੬॥ 

ਨਿਜ ਸਮੀਪ ਹੀ ਰਾਖਨ ਕਰੇਕ/ਜ ਹਜੂਰ ਤਿਨਹੁੰ ਤੇ ਸਰੇਤਾਂ ਦਿਨ ਤੇ 
ਬੋਰੋ ਥਲ ਨੀਵਾਂ,ਭਯੋ ਰਹਜੋਂ' ਨਹਿੰ ਪੂਰਨਿ ਥੀਵਾ ॥੨੭॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਰੋਮ 
ਬ੍ਰਿੱਧ ਤਨ ਅਹੈ । ਤਉ ਮਹਾਂ ਤਪ ਤਪਤੇ ਰਹੈਂ । ਘਰ ਮਹਿ ਠਾਂਢੇ ਰਹੈ 
ਇਕਾਕੀ।ਕੰਧ ਮੇਖਪਕਰਹਿੰ ਜਬਿ ਥਾਕੀ॥੨੮॥ ਨਿਸ ਬਾਸੁਰ ਮਹਿੰਬੈਸਹਿੰ 
ਬੋਰ॥ਖਰੇ ਰਹੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਤਪ ਘੋਰ॥ਨਰਨ ਅਨੋਕਨ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼। ਨਿਜ 
ਦਾਸਨ ਕੋ ਕਟਹਿ ਕਲੇਸ਼ ॥ ੨੯॥ ਹੇਰਹਿੰ ਸੇਵਾ ਸੇਵਕ ਕੇਰੀ । ਬਖਸ਼ਹਿੰ 

ਪਦਵੀ ਉਚ ਬਡੇਰੀ।ਦੇਸ਼ ਬਿਦੇਸ਼ਨ ਸੈਗਤ ਆਵਹਿ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਹਿੰ 
ਨਰ ਹਰਖਾਵਹਿੰ[॥੩੦॥ਸੇਵਾ ਹਿਤ ਅਨੇਕ ਢਿਗ ਰਹੈਂ।ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ 
ਉਪਾਸਤਿ ਅਹੈਂ'।ਰਿਦਾ ਸੁੱਧ ਹੋਵਹਿ ਤਿਨਕੇਰਿ । ਗਕਾਨ ਪਾਇ ਭੇਮੁਕਤਿ 
ਘਨੇਰਿ॥੩੧॥ਦਿੱਲੀ ਪਤਿ ਪ੍ਰਮੈਨ ਜਿਮ ਹੋਇ। ਕਿਯ ਉਮਰਾਂਵ ਬੀਸ ਅਰੂ 
ਵੋਇ/ਦਸ ਜਗ ਕੇ ਨੱਸੂਰ ਸੁਖ ਦੀਨੇ। ਬਡਿਆਈ ਪਦ ਮਹਿ ਥਿਤਕੀਨੌ 
॥੩੨॥ਤਿਮਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਨਿਜ ਦਾਸ । ਜਿਸ ਪਰ ਭਏ ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੁਲਾਸ। 
ਦੋਨੋਂ ਲੋਕਨ ਕੋ ਸੁਖ ਦੀਨ। ਮੰਜੀ ਪਰ ਬੈਠਾਵਨਿ ਕੀਨਿ ॥੩੩॥ ਦੇਸ਼ਨਿ 
ਭੇਜੇ ਗੁਰੂ ਬਨਾਇ;ਇਹਾਂ ਗੁਸਤਿ ਮਹਿ ਸਭਿ ਸੂਖ ਪਾਇ। ਗਨ ਦੇਸ਼ਠਿ 
ਖਰ ਹੁਕਮ ਕਰੇਤੇ । ਨਰ ਅਨੇਕ ਮਿਲਿ ਸੋਵ ਕਰਤੇ ॥੩੪॥ ਮੁਕਤਿ ਭਏ 
ਕਪਹਿਨ ਲੀਲਾਵਤੀ ਪੁਰੀ ਵਹ ਸ਼ੁਭ ਥਾਨ ਸੀ । “ਨੀਵਾਂ ਹੋਇਆ ਰਿਹਾਂ । “ਕਿੱਲੀ । 
ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ । #ਘ੪-ਬਹੁ। 1੫੩= ਸ਼ੁਖ ਪਾਂਵਹਿੰ। 

;:ਗਵ ਗੁਰਮੁਖ-ਪਦਵੀ'ਦਿੱਤੀ । (ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪੂਕਾਸ਼ ਪੁਰਬਾਰਧ ਅਧਜਾਯ 

੪੯ ਅੰਕ ੧੩ ਵਿਖੇ “ਮੰਜੀ! ਦਾ ਪੁਸਾਯ) ਗੁਰੂ ਪਦਵੀ ਗਰ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਲਈ 
ਹੈ, ਏਹ ਬਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ “ਗੁਰਮੁਖ ਹਨ । ਜਿਸ ਭਾਵ ਨੂੰ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਅਗਲੈ 

ਅੰਕ ੩੬ ਵਿਚ ਉਮਰਾਢ ਲਫਜ਼ ਨਾਲ ਦੱਸਕੇ ਪੂਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ ( ੧੬੯੪) ਰਾਸਿ ੨। ਅਸੂ ੧੩. 
ਸੁਖ ਭਾ ਪਰਲੋਕ । ਐਸੇ ਅਪਨੇ ਸਿੱਖ ਅਸ਼ੋਕ । ਦੇ ਬਿੰਸਤ ਮੰਜੀ ਅਧਿ- 
ਕਾਰ। ਬੈਠਾਰੇ ਗੁਰ ਨਿਜ ਦਰਬਾਰ ॥੩੫॥ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਦੈ ਲੋਕਨਿ ਕੇਰੇ। 
ਇਮ ਪਤਿਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਨ ਘਨੋਰੇ।ਬਇਸ ਮੰਜਿਨਿਕੇ ਉਮਰਾਵ । ਕਰਿ ਸ੍ਰ 
ਗੁਰ ਨਿਜ ਮਹਿਦ ਪ੍ਰਭਾਵ॥੩੬॥ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਦਾਸ ਨੰਦ" ਕਹੁ ਦੇਖਾ। ਉਚਿਤ 
ਤਖਤ ਕੇ ਬੁੱਧਿ ਬਿਸ਼ੇਖ਼ਾ । ਸਭਿ ਗੁਨ ਸੈਜੁਤਿ ਧਰਮ ਮਹਾਨਾ। ਅਪਰ ਨ 
ਹੇਰਯੋ ਇਨਹੁੰ ਸਮਾਨ॥੩੭॥ਭਗਤ ਆਪਨੇ ਜਾਨਿ ਬਿਸਾਲ॥ ਗੁਰ ਭਾਣੇ 
ਮਹਿ ਹਰਖਨਿ ਵਾਲਾ । ਪਰਖਨ ਕਰਿਕੈ ਨੀਕੀ ਰੀਤਿ । ਰਹਿ ਇਕਸਾਰ 
ਸੁੱਧ ਦਿਢ ਚੀਤਿ ॥੩੮॥ ਆਰਬਲਾ ਪੂਰਨ ਤਿਨ ਭਈ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਮਰ 
ਜਾਨਿ ਸਭਿ ਲਈ । ਨਿਜ ਪੁੰਤ੍ਰੀ ਭਾਨ] ਸੋਂ ਕਹਯੋ । £ਸੋਢੀਕੁਲ ਟਿੱਕਾ ਜੋ 
ਅਹ੧ੋ॥੩੬॥ਬਯ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਤਨ ਕਾਲ।ਥਿਧਵਾ ਹੋਇ,ਰਹਹੁ ਕਿਸਨੈਂ 
ਵਾਲ”? ਨਹ ਉਪਾਇਕੋ,ਕਰਨੋ ਕੜਾ ਹੈ?। ਪਿਤਕੀ ਗਿਰਾ ਸੁਨੀ ਬਿਧਿ 
ਯਾ ਹੈ।੪੦॥ਨਿਜ ਸੁਹਾਗ ਕੋ ਤਬਹਿ ਉਤਾਰੇ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਰ ਧਰਜੋ 
ਸੁਧਾਗੇਕਹਤਿ ਭਈ£ਸਚ ਬਾਕ ਤੁਮਾਰਾ।ਹੋਹਿ ਮ੍ਰਿਿਤਤਉ ਆਪਿਉਚਾਰਾ? 
॥੪੧॥ਪੁਤ੍ਰੀ ਕੋ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨਿਜ ਬਚ ਪਰਿਲਖਿ ਪ੍ਰਸੈਨ ਭੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਅਮਗਿ , 
ਕਹਿਨ ਲਗੇ“ਹਮ ਭਾਖਜੋ ਜੈਸੇਨਿਸ਼ਚੈਹੋਤਿ ਬਰਤਬੋ ਤੈਸੇਂ]॥੪੨॥ਸੈਮਤ 
ਸ਼ਤ ਦਾਦਸ਼ ਬਯ ਸਾਰੀ।ਖਸ਼ਟ ਬਰਸ ਅਬਿ ਰਹੀ ਹਮਾਰੀ । ਸੋ ਹਮ ਦੇਹਿੰ 
ਤਿਨਹੁੰ ਕੇ ਤਾਈਂ । ਲਿਹੁ ਸੁਹਾਗ ਅਪਨੋ ਸੁਖ ਪਾਈ! ॥੪੩॥ ਇਮਿ ਕਹਿੰ 
ਆਰਬਲਾ। ਨਿਜਸ਼ੇਸ਼।ਉੱਤਮ ਗੁਰਤਾ ਜਗਤ ਅਸ਼ੇਯ਼ਸੋਦੀ ਕੁਲ ਭੂਖਨਿ 
ਕੌ ਦੀਨਸਿ । ਸਕਲ ਅਧੀਨ ਤਿਨਹੁੰ ਕੇ ਕੀਨਸਿ ॥੪੪॥ ਤਖਤ ਬਿਠਾਏ 
ਸੁਤ ਹਰਿਦਾਸ" । ਕਹਿ: ਕਰਿ ਸਭਿ ਮਹਿੰ ਕੀਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਚਲਨਿ ਬਿਕ੍ੰਠੰ 
ਆਪ ਕੌ ਚਹਜੋਪੁੱਤ੍ਰੀ ਨਿਕਟ ਦੇਖਿ ਕੈ ਕਹ੧ੋ॥੪੫॥“ਸਭਿ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਉਰ 
ਅਧਿਕਾਈ।ਜਾਚਿ ਲੇਹੁ ਹਮ ਤੇ ਮਨ ਭਾਈ।। ਸੁਨਿ ਕੈ ਹਰਖਤਿ ਪਿਤ ਕੀ 
ਬਾਨ॥ਅਧਿਕ ਭਾਉ ਕਰਿ ਭਾਖਜੋ ਭਾਨੀ॥੪੬॥ਸਕਭਿ ਬਿਧਿ ਮੁਝਕੋ ਕੀਨ 
ਨਿਹਾਫ।ਮੈ' ਹੋਂ ਸਭਿ ਤੇ ਭਾਗ ਬਿਸਾਨ।ਜਿਸ ਕੇ ਪਿਤ ਤੁਮ ਪੁਨਹਿ ਪ੍ਰਸੰਨ 
ਦਈ ਬਡਾਈ ਮੈਂ ਬਡ ਪੈਨੁ ॥੪੭॥ ਜੇ ਅਬਿ ਬਰ ਦੇਵਨ ਕੌ ਭਾਖਾ । ਯਾਂ 
“ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ । ₹ਬਿਧਵਾ ਹੋਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਸੇ । ੧ਬਿਧਨਾ, ਹੋਣਹਾਰ । 
“ਭਾਵ ਸੁਹਾਗ ਦੇ ਝੂਸ਼ਣ ਆਦਿ ਚਿੰਨ੍/“ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਦੇ ਹੈ ਆਪ ਨੇ ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ। #ਪੱਕ 
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਣਾ ਸੀ । “ਬਾਕੀ ਦੀ । ਂ ਪ:-ਇਸ) ਤਿਸ । 1 ਪਾ:=ਸੈਸੈ । ਊ ਪਾ:=ਗੁਰ। 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੬੯੫) ਰਾਸਿ ੨ । ਅੰਸੂ ੧੪, 

ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਚਤਿ ਚਿਤ ਕਾਂਖਾ। ਇਕ ਚਿੰਤਾ ਅਤਿਸ਼ੈ ਬਿਰਧਾਇ। ਸੋ ਅਬਿ 
ਰਾਵਰ ਦੇਹੁ ਮਿਟਾਇ ॥੪੮॥ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਅੰਗਦ। ਪੁਨ ਤੁਮ 
,ਲੀਨਸਿ ਗੁਰਤਾ ਸੈਪਦ । ਅਬਿ ਦੀਨਸਿ ਮੁੜ ਘਰ ਬਡਿਆਈ। ਸੋ ਕਬਿ 
ਪਰ ਕੇ ਘਰ ਨਹਿ ਜਾਈ" ॥੪੯॥ ਸੋਦੀ ਬੈਸ ਬਿਥੈ ਸੁ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਹਿ । ਸੁਨਹੁੰ 
ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹੁ ਮਮ ਆਸ਼ਹਿਮਸਨਿ ਸ਼ਰਧਾਲ ਸੁਤਾ ਕੇ ਬੈਨ।ਕਰਨਾ ਰਸ 

ਡੇ ਪੂਰਨ ਨੈਨ ॥੫੦॥ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਬਰ ਬਾਕ ̀ ਬਖਾਨਾ।ਤਵ ਸੁਤ,ਪੌਤ੍ਨ, 
ਪਤਿ, ਮਤਿਵਾਨਗਜਗਤ ਬਿਖੈ ਬਿਦਤਹਿ ਗੁਰ ਪੂਰੇਤੋਹਿ ਮਨੋਰਥ ਹੋਹਿ 
'ਜਰੂਰੇ” ॥੫੧॥ ਇਮ ਕਹਿ ਆਪ ਬਿਕ੍ਰੰਠ ਸਿਧਾਂਗੇਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਭੇ ਜਗ 
ਸਾਰੇਬਹੁ ਸਿੱਖਯਨ ਕੋ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕਰੇ ਮੁਕਤਿ ਹਤਿ ਬੈਧ ਕਲੋਸ਼॥੫੨॥ 
ਇਤਿ ਸ਼੍ਰ ਗਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਦੁਤਿਯ ਰਾਜੇ "ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ” ਪੂਸੈਗ ਬਰਨਨੰ 
ਨਾਂਮ ਤ੍ਯੋਦਸ਼ਸੇ ਅੰਜੂ ॥ ੩੧॥ 
_ ਬੱ [ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਾਰ ਨਿੱਤ ਕਿਯਾ । ਹਿੰਦਾਲ । ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ॥ ਸ੍ਰੀ ਚੌਦ ਮੇਲ ]। 

ਦੋਹਰ॥ਰਮਤ ਰਾਮ ਜਬਿ ਗੁਰੁ ਭੇਂ'ਤਾਰਨ ਸਿੱਖਯ ਅਪਾਂਗਐਸੇ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ 

ਕਉ ਬੈਦਉ'ਨਂਬਾਰੈ ਬਾਰ ॥੧॥ ਜ਼ੌਪਈ॥ ਬੈਠਿ ਇਕਾਗਰ ਗੁਰੁ ਦਿਆਰਾ । 
ਮਨ ਮੈਂ ਐਸੇ ਕਰਤਿ ਬਿਚਾਰ।-ਜਿਨ ਸਿਉਂ' ਹਮਰੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸ ਪੂਤੀ । ਸੋ 
ਤੋ ਗਏ ਬਿਕ੍ੰਠ ਪਹੂਤੀ॥੨॥ਗੁਰ ਦੇਖੇ ਬਿਨ ਠੀਂਦ ਨ ਆਵੈਜਿਉ ਅੰਬਜ” 
ਰਵਿ ਬਿਨ ਕੁਮਲਾਵੈ-।ਕਰਿ ਵਿਵੇਕ ਮਨ ਕੋ ਠਹਿਰਾਯੋ।ਸੱਤਿਨਾਮ ਸਿਮ- 

ਰਨਿ ਚਿਤ ਲਾਂਯੋ॥੩॥ਬਹੁਰੋ ਮਨ ਮਹਿ ਕੀਨ ਬਿਚਾਰਾਂ ।-ਸੋ ਕਰੀਦੇ ਜੋ 
ਗੁਰ ਉਚਾਰਾਂ । ਬਿਲਮ ਖੋਇ ਕਰਿ ਕਰੀਏ ਸੋਈ । ਜੈਸੇ ਕਾਰਜ ਸ਼ੀਘ ਸੁ 
ਹੋਈ-॥੪॥ਤਾਲ ਬਨਾਵਨ ਚਾਹਿਸਿਭਲੋ।ਕਹਜੋ ਸਭਿਠਿ ਸੋਂ“ਮਾੜੇ ਚਲੋ” 
ਮੋਹਿਨ ਮੁਹਰੀ ਸੈਗ ਸੁ ਕਹੈਂ।ਹਮ ਕਉ ਗੁਰ ਕੀ ਆਂਗੜਾ ਅਹੈ ॥੫॥ ਸੁਧਾ 
ਸਰੋਵਰ ਕੋ ਬਨਿਵਾਵਨਿ । ਤੁਮ ਭੀ ਆਇਸੁ ਕਰਹੁ ਅਲਾਵਨਿ। ਅਪਨ 

ਮਨੋਰਥ ਸਭਿਨਿ ਸੁਨਾਵਾਪ੍ਰੇਮ ਮਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਬਧਾਵਾ॥੬॥ ਮਿਲਿ ਕਰਿ 
ਗਵਨ ਕੀਨ ਤਤਕਾਲਹਿ।ਸਿੱਖ ਸੈਗਤਾਂ ਸਗ ਬਿਸਾਲਹਿ। ਭਏ ਤੁਰੇਗਨ 
ਪਰ ਅਸਵਾਰ । ਜੋ ਪਾਰੋ ਨੇ ਦੀਨਿ ਉਦਾਰ ॥੭॥ ਚੈਚਲ ਮਹਾਂ ਚਲਤਿ 
ਗੁਨ ਰੂਰੀ । ਉਛਰਤਿ ਬਡੇ ਬੇਗ ਤੇ ਪੂਰੀ । ਮਨਹੁੰ ਅਵਨਿ ਪਰ ਪਾਇ 

੧ਨਾ ਜਾਵੇ । ₹ਜੋ ਰਾਮ (ਵਿਆਪ) ਰਹਿਆ ਹੈ (ਉਹੀ) ਰਾਂਮਦਾਸ ਹੇਕੇ ਜਦੋਂ ਗਜ ਹੋਏ 
ਗੁਰੂਵਾਕ ਭੀ ਹੈ:-ਹਰਿ ਜੀਉ ਨਾਮੁ ਪਰਿਓ ਰਾਮਦਾਸੁ ॥ ਕਵਲ । _ਸਪਾ:=ਬੈਦੁਨ ! 



_ਛਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਪ ਸੂਰਜ। _ ( ੧੬੯੬) ___ਗਾਸਿ ਕ। ਅੰਸੂ ੧੪, 
ਨ ਲਾਵਹਿ । ਦਿਖਿਯਤਿ ਉਡੀ ਗਗਨ ਜਨ ਜਾਵਹਿ_॥ ੮ ॥ ਮਨ ਕੀ ਗਤਿ ਕੋ ਲਖਿਬੇ ਕਰੈ । ਜਿਮ ਇੱਛਾ ਤਿਮ ਹੀ ਅਨੁਸਰੇ । ਅਲਪ ਕਾਲ ਮਹਿ ਚਲਹਿ ਬਿਸਾਲਾ । ਅਵਲੋਕਹਿੰ ਬਿਸਮਹਿੰ ਨਰ ਜਾਲਾ ॥ ੯ ॥ 
ਚੱਕ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਇ । ਮੈਗ ਸੈਗਤਾਂ ਹੈਂ ਸਮੁਦਾਇ । ਕਾਰ ਤਾਲ ਕੀ ਕਛੁ ਕਰਿਵਾਈ।ਸਿੱਖ ਨਿਕਾਸਹਿਂ ਬਹੁ ਫਲ ਪਾਈ॥੧੦॥ ਮਹਾਂ ਮਹਾ- ਤਮ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੈ । ਕਾਰ ਕਵਤਿ ਮਨ ਬਾਂਡਤਿ ਲਹੈ । ਕਿਤਿਕ ਮਾਸ 
ਜਬਿ ਰਹਤਿ ਬਿਤਾਏ। ਕੀਰਤਿ ਪਸਰੀ ਛਿਤਿ ਅਧਿਕਾਏ॥੧੧॥ “ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਨੋਰਥ ਮਨ ਕੇ। ਕਰਤਿ ਸੈਪੁਰਨ ਸਿੱਖਨ ਗਨਕੇ?। ਜਹਿੰ ਕਹਿ 
ਸਜਸ ਕਰਹਿ ਨਰ ਨਾਰੀਆਵਨਿ ਲਾਂਗਸਿ ਨਿਤਿ ਧਨ ਭਾਰੀ॥੧੨॥ ਸੋਵੀ ਬੈਸ ਲਹੌਰ ਜੁ ਰਹੈਕੀਰਤਿ ਸੁਨਤਿ ਸਕਲ ਸੁਖ ਲਹੈ। “ਅਮਰ ਗੁਰੂ ਨੰ ਗੁਰਤਾ ਦਈ । ਸੈਗਤ ਸੈਗ ਅਧਿਕ ਤਿਨਿ ਭਈ ॥੧੩॥ ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਰਹੁਂ ਬੈਦੈਂ ਖਰੇਦੈਬੋ ਜਨ ਮਨੁ ਬਾਂਛਤਿ ਕਰੇ”। ਇੱਤਜਵਿਕ ਸੁਨਿ ਸੋਢੀ ਸਾਰੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਆਏ ਹਿਤ ਧਾਰੇ॥੧੪॥ ਚੱਕ ਗੁਰੂ ਕੋ ਆਨਿ ਮਿਲੋ ਹੈਂ । ਸਨ- ਮਾਨੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਲੇ ਹੈ' । ਇਕ ਦਿਨ ਬਸਿ ਗੁਰ ਕੇ ਸੈਂਗ ਕਹਯੋ।(ਲਵ- ਪੁਰਿ ਮੈਂ ਤੁਮਰੋ ਘਰ ਲਹੋ॥੧੫॥ਪਿਤਾ ਤੁਮਾਰੇ ਸੁਰਗ ਸਿਧਾਏ। ਤਬਿ ਕੇ ਤੁਮ ਇਤਿ ਦਿਸ਼ਿ ਚਲਿ ਆਏ।ਅਖਿ ਹੋਏ ਲਾਇਕ ਸਭਿ ਰੀਤਿ। ਨਿਵਰਿ ਜਗਤ ਕਰਿ ਕੈ ਬਡ ਪ੍ਰੀਤਿ॥੧੬॥ਉਚਿਤ ਅਬਹਿ ਗਮਨਹੁ ਤਿਸਿ ਥਾਨ। 'ਸਰਬ ਸੈਭਾਰਹੁ ਸਦਨ_ਮਹਾਂਨ । ਅਪਨੇ ਬੈਸ ਬਿਖੈ ਅਬਿ ਚਲੀਅਹਿ । _ਲਘੁ ਦੀਰਘ ਸਭਿਹਿਨਿ ਸੋਂ ਮਿਲੀਅਹਿ ॥੧੭॥ ਕਿਤਿਕ ਦਯੋਸ ਮਿਲਿ ਬਸੀਅਹਿ ਤਹਾਂਪੁਨ ਆਵਹੁ ਇੱਛਾ ਹੁਇ ਜਹਾ”। ਦਿੱਤਾਵਿਕ ਬਹੁ ਬਾਕ ਬਖਾਨੇ । ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੁ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਮਾਨੇ ॥੧੮॥ ਸਰਬ ਸੋਵੀਅਨਿ ਲੋ ਕਰਿ ਸੈਰਿ॥ ਸੈਗਤਿ ਬ੍ਰਿੰਦ ਲਗੇ ਹਰਿ ਰੈਗਿ । ਲਵਪੁਰਿ ਕਹੁ ਤਬਿ ਕੀਨਿ ਪਯਾਨਾ । ਨਿਸਿ ਬਸਿ ਇਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤਿਸ ਥਾਨਾ ॥ ੧੯ ॥ ਅਪਨੇ ਸਦਨ ਕਰਯੋ ਤਬਿ ਡੇਰਾ । ਹੋਤਿ ਦੇਗ ਲਗਿ ਅੰਨ ਘਨੇਰਂ ।ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਮੈ ਜਾਗ ਕਰਿ ਸਾਗੇਗਾਇ ਸੂਨਹਿੰ ਸਭਿ ਆਸਾ ਵਾਰੇ ॥੨੦॥ ਹੇਰਿ ਗੌਰ ਨਰ ਸ਼ੁਭ 

ਅਸਵਾਰ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਲਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਉਸਦੇ ਮੋਕਲਪ ਮਾਤ੍ਰ ਨਾਲ ਟੁਰਦੀ ਹੈ । ₹(ਨਾਂਲ)_ਬਹੁਤੀ ਸੈਗਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਲਗੀ । (ਅ) ਹਰੀ ਰੰਗ `ਲੱਗ ਰਿਗ ਹੈ / “ਲੰਗਰ ਰੁੰਢਾ ਹੈ ( ਜਿਸ ਵਿੱਚ ) ਅੰਨੇ ਬਹੂਡਾ ਲਗਦ: ਹੈ। 



ਸਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਭਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੬੯੭) ਰਾਸਿ ੨। ਅੰਸੂ ੧੪. 
_ਮਗੁ ਰੀਤਿਹੋਵਨ ਲਗੇ ਸਿੱਖ ਕਰਿ ਪ੍ਰੀਤਿ।ਗੁਰਮੁਖ ਪੰਥ ਪਰੇਹਰਿਖਾਏ'। 
ਮਨ ਬਾਂਛਤਿ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਪਾਏ॥੨੧॥ਲਵਪੁਰਿ ਮਹਿੰ ਸਿੱਖੀ ਬਹੁ ਹੋਈ । 
ਸੱਭਿਨਾਮ ਸਿਮਰਹਿੰ ਦੁਖੁ ਖੋਈ। ਤਬਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਜ ਘਰ ਕੋ ਬਾਨ । ਧਰਮਸਾਲ ਰਚਿਵਾਇ ਮਹਾਂਨ॥੨੨॥ਬੀਚ ਕੂਪ ਕੌ ਬਡ ਕਰਵਾਏ।ਸੁੰਦਰ ਮੰਦਰ ਰਚਿ ਸਮੁਦਾਏ । ਸੈਗਤਿ ਮੇਲ ਹੋਹਿ ਜਹਿੰ ਭਾਰੀ । ਸਕਲ ਕਹੈ' 
“ਗੁਰ ਪਰਉਪਕਾਰੀ॥੨੩॥ਸਿੱਖੜ ਹੋਨ ਆਵਹਿੰ ਸਭਿ ਜਾਤੀ।ਪਗ ਪਾਹੁਲ ਤੇ ਲੈ ਸੁਖ ਬਾਤੀ। ਪੈਨ ਪੈਨ ਗੁਰ ਨਾਮ ਉਚਾਰੈਂ। ਭਵਜਲ ਤੇ ਤਤਕਾਲ 
ਉਧਾਰੈਂ॥੨੪॥ਕਰਹਿਂ ਪਰਸਪਰ ਗੋਸ਼ਣ ਗਜਾਨ। ਰਿਦੈ ਧਰਹਿੰ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਭੁ ਕੋ 
ਧਕਾਨਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਪੁਰਿ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਅਰਪ ਉਪਾਇਨ ਕੋ ਸਮੁਦਾਈ ॥੨੫॥ਸਤਿਸੈਗਤਿ ਕੀ ਰੀਤਿ ਚਲਾਇ।ੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਸ਼ਬਦ ਕੌ ਗਸੰਇ। 

ਮਾਸ ਬਸਿ ਕਰਿ ਲਵਪੁਰੀ । ਗਮਨ ਕਰਨ ਕੋ ਇੱਛਾ ਕਰੀ ॥ 
੨੬॥ਧਰਮਸਾਠ ਮਹਿ ਕਿਤਿਕ ਟਿਕਾਏ।ਅਪਰ ਸਿੱਖ ਲੈ ਕਰਿ ਸਮੁਦਾਈ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਪੁਰੀ ਕਉ ਚਲੇ।ਭਾ ਚਿਰਕਾਲ ਸਭਿਨਿ ਸੋਂ ਮਿਲੋ॥੨੭॥ਸਨੈ ਸਨੈ ਮਗ ਉਲੰਘਜੋ' ਸਾਰੇਆਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ੇ ਪੁਰੀ ਮੜਾਰੇ।ਮੋਹਨ ਅਪਰ ਮੋਹਰੀ 
ਮਿਠੋ।ਔਰ ਸਭਿਨਿ ਪੁਛ ਕੁਸ਼ਲੀ ਭਲੋ॥੨੮॥ਮਹਾਂਦੇਵ ਸ਼ਰੀਅਰਜਨ ਆਏ (ਪਤ ਕੇ ਪਗ ਪੰਕਜ ਲਪਟਾਏ।ਅਪਰ ਮਿਲ੍ਯੋ ਸਗਰੋ ਪਰਵਾਗਜਾਨਤਿ 
ਭਏ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉਦਾਰ॥੨੯॥ ਦੇਸ਼ ਬਿਦੇਸ਼ਨ ਮੈਗਤਿ ਆਵੇ । ਬਸਤ੍੍ ਦਰਬ ਕੌ ਭੋਟ ਚੜਾਵੇ। ਪੂਜਾ ਹੋਇ ਸਦੀਵ ਕ੍ਰਿਪਾਲ। ਦਿਵਸ ਪਰਬ ਕੇ ਆਇ ਬਿਸਾਲਾ ॥੩੦॥ ਲਗਹਿੰ ਅੰਬਾਰ ਉਪਾਇਨ ਕੋਰੇ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੇ ਲਜਾਇ ਅਛੇਰੇ । ਅਰਪਹੈਂ ਬਿਨਤੀ ਕਰਹਿੰ ਅਗਾਰੀ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸੈਨਤਾ ਚਹਤਿ 
ਉਦਾਰੀ॥੩੧॥ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ' ਸਭਿਹਿਨਿ ਉਪਦੇਸ਼ । “ਸਿਮਰਹ ਸੱਤੜਨਾਮ 
ਜਗਤੇਸ਼ੁ'। ਨਿਤਪ੍ਰਤਿ ਗੁਰ ਕੋ ਇਮ ਬਿਵਹਾਰੁ । ਜਾਮ ਜਾਮਨੀ ਨਿੰਦ੍ਰਾ 
ਫਾਰਿ॥੩੨॥ਕਰਿ ਨਿਤ ਕ੍ਰਿਯਾ ਸੌਚ ਕੋ ਧਰੈ। ਸੀਤਲ ਜਲ ਮਹਿੰ ਮੱਜਨ 

_ਕਰੈ।ਪੁਨ ਸਮਾਧਿ ਕੋ ਲੋਤਿ ਲਗਾਇ।ਰਾਖਹਿੰ ਅੰਤਰਿ ਬਿਿਿੱਤਿ ਟਿਕਾਇ॥ 
੩੩॥ ਨਰ ਬਿਕਲਪ” ਨਿਜ ਪਦ ਸੁਖ ਲੀਨ । ਆਸਨ ਬਿਰਹਿੰ ਅਡੋਲ 
ਪ੍ਰਬੀਨਪ੍ਰਾਤਿ ਹੋਤ ਲੋਚਨ ਅਰਬਿੰਦ । ਬਿਕਸਤਿ ਭਰੇ ਸੁਪ੍ਰਮ ਬਿਲੰਢ॥ 
“ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਰਗ, ਅਰਬਾਤ ਸਿੱਖੀ ਵਿਚ ਆਕੇ ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੋਏ । ਦਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਜਾਗਕੇ । 
ਕਲਪਨਾ ਤੈਂ ਰਹਿਤ (ਸਮਾਧੀ) । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੬੮੮) ਰਾਸਿ ੨। ਅੰਸੂ ੧੪. 

੩੪॥ਕੇਸਰ ਤਿਲਕ ਲਗਾਵਹਿ ਮਾਥੇ । ਪਹਿਰ ਬਸਤੁ ਪੁਨ ਸ਼ੋਭਾ ਸਾਥੇ । 

ਸੁਰਜ ਚਢੇ ਸਿੰਘਾਸਨ” ਬਹੈ । ਆਨਿ ਦਰਸੁ ਪ੍ਰੋਮ ਸਿਖ ਲਹੈ ॥ ੩੫॥ 

ਫਿਰਤਨਿ ਗਾਇ ਰਬਾਬੀ ਆਗੇ।ਧੁਨਿ ਰਬਾਬ ਕੀ ਬਾਜਨਿ ਲਾਗੇ।ਸਨਹਿੰ 

ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਗੁਰ ਤੀਗਪੁਨ ਉਪਦੇਸ਼ਹਿੰ ਗੁਨੀ ਗਹੀਰ॥੩੬॥ਪੁਨਹਿੰ ਦੇਗ 

ਜਬਿ ਹੋਵਹਿ ਡਯਾਰੀ । ਸਭਿ ਰਸ ਕੇ ਅਹਾਰ ਤਿਸ ਬਾਰੀ। ਸੂਪਕਾਰ”ਸੁਧਿ 

ਦੇਹਿ ਜਿ ਆਈ।ਉਠਿ ਕਰਿ ਪਹੁੰਚਹਿੰ ਗੁਰ ਗੋਸਾਈਂ॥੩੭॥ਸਭਿ ਸੈਗਤਿ 

ਕੇ ਬੀਚ ਸਬਾਨਾ। ਅਭਯਾਗਤਿ” ਚਲਿ ਆਇ ਮਹਾਂਨਾ। ਇਕ ਸਮਾਨ 

ਸਭਿ ਦੇਤਿ ਅਹਾਰਾਂ । ਧਨੀ ਰੋਕ ਕੈ ਆਇ ਉਦਾਰਾਂ ॥੩੮॥ ਮੈਗਤਿ ਬੀਚ 

ਅਚਹਿ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵਹਿੰਬਹੁਰ ਚੁਰਾਕਰਿ ਨਿਜ ਬਲ ਆਵਹਿਪੁਨ ਇ
ਕੰਤ 

ਰਹਿ ਕੇਤਿਕ ਕਾਲਪੌਵੈਂ ਸਿਹਜਾ ਪਰ ਸੁਖ ਨਾਲ ॥ ੩੯ ॥ ਜਾਮ ਦਿਵਸ 

। ਰਾਂਗ ਦੋਖ ਜਿਨ ਸੁਨਿ ਅਘ ਭਾਗਾਂ । ਭਾਰ! ਜਗੇ ਜਿਨਕੇ ਹੁਇ 
ਲਾਗ” 

ਲਾਗ ਸ੍ਰਾਦ ਜਿਨ ਪ੍ਰੰਮ ਸੁ ਪਾਗ” ॥ ੪੨ ॥ ਬਿਤਿ ਇਕੌਤ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਤ 

ਰਹੈਂ । ਸਨਹਿੰ ਨ ਕਾਹੂੰ ਤੇ ਨਹਿ ਕਹੈਂ । ਬਹੁ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿਖ ਕੌ ਜਬਿ ਆਵੈ। 

ਤਿਸ ਕੌ ਸ਼ੁਭ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਤਾਵੈਂ ॥੪੩॥ਨਾਤੁਰ ਸਦਾ ਤੁਸ਼ਨੀ ਧਰੈ । ਹਿਤ 

ਬਿਵਹਾਰ ਨ ਬੋਲਨ ਕਰੇਂ।ਸੈਧਯਾ ਤੇ ਇਕੌਤ ਪੁਨ ਹੋਇ ਪ੍ਰੇਮਮਗਨ ਰਹਿੰ 

ਨਿਕਟ ਨ ਕੋਇ॥੪੪॥ਲੋਚਨ ਮਹਿ ਜਲ ਬਲਕਤਿ ਸਦਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਵਾਹਿ 

ਨ ਮਿੰਟਿ ਹੈ ਕਦ॥ਜਾਮ ਨਿਸਾ ਲਗ ਸਿਖ ਸਮੁਦਾਏ।ਗਾਵਹਿੰ ਸੁਨਹੈਂ ਪ੍ਰੇਮ 

ਬਿਰਧਾਏ ॥੪੫॥ ਪੌਵਹਿੰ ਜਬਿ ਸਿਹਜਾਂ ਪਰ ਧੀਗ। ਸੈਨ ਹੇਤ ਨਿਸ ਗੁਰੂ 

ਰੀਭੀਗ/ਸੁਨਹਿ ਸਿੱਖ ਜਬਿ#ਸੁਪਤ ਕ੍ਰਿਪਾਲ।ਨਿਜ ਨਿਜ ਬਨ ਗਮਨਹਿ 

ਤਿਸ ਕਾਲ ॥੪੬॥ ਇਮ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਸ ਬਾਂਸੁਰ ਸਾਰੋ । ਕਰਹਿੰ ਬਿਤੀਤ 

ਨਾਮ ਹਰਿ ਪੜਾਰੋ । ਜਾਮ ਨਿਸਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਹਿੰ । ਸਿੱਖਯਨ ਕੋ 

੧ਗੱਦੀ ੩ । “ਰਸੋਈਆਂ। ਲੋੜਵੰਦ । 'ਚੁਲਾਂ । ''ਰਸਾਂ ਦਾ ਘਰ ਭਾਵ ਸੁੰਦਰ (ਕਥਾ) । 

ਨੱਸ ਜੰਦੇ ਹਨ । “ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਜਾਗੇ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ) ਲਾਗ ਲਗਦੀ ਹੈ(ਅ)ਲਾਗ=ਸਮੀਪ। 

ਚਉ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਦ (ਕੀਰਤਨ ਆਦਿ ਦਾ) ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਰੰਰੇ, ਜੀਦੇ ਹਨ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੬੯੯) ਗਸਿ ੨। ਸੱਸੂ ੧੪, 

ਉਧਾਰ ਹਿਤ ਲਾਗਹਿ ॥੪੭॥ ਅਬਗਤਿ" ਲੀਲਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇਰੀ । ਬਰਨੌੱ 
ਸਕਲ,;ਸ਼ਕਤਿ ਕਯਾ ਮੇਰੀ । ਜਿਤਿਕ ਬੁੜਾਵਹਿੰ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਬਰਨਨ 
ਕਰਵਿ ਤਿਤਿਕ ਪਰਤਾ੫॥੪੮॥ _ਦੇਕ ਸਿੱਖ ਜਿਸ ਨਾਮ ਹਿੰਦਾਲਸਤਿ- 
ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕਰਤਿ ਬਿਸਾਲ। “ਸੱਤਿਨਾਮ! “ਕਰਤਾਰ? ਅਪਾਰਾ । ਆਠਹੁੰ 
ਜਾਮ ਜਾਪ ਜਿਨ ਧਾਰ॥੪੯॥ ਮਿਲਹਿ ਨ ਕਿਹ ਸੋਂ;ਰਾਗ ਨ ਦ੍ਰੈਸ਼ਬੋਲਹਿ 
ਸੁਨਹਿ ਨ, ਸ਼ਾਂਤਿ ਹਮੈਸ਼ । ਦੇਗ ਬਿਖਹਿ ਸਭਿ ਚਨ ਸੁ ਛਾਨਹਿ । ਇਕ 
ਅੰਗੀ, ਬਿਨ ਗੁਰੂ ਨ ਜਾਨਹਿ'॥੫੦॥ ਮਗਨ ਪ੍ਰੋਮ ਕੇ ਰੌਗਜੋ ਰੈਰ/ਅੰਤਰ 
ਬ੍ਰਿਤੀ ਸਦਾ ਸੁਖ ਸੈਂਗ । ਕਾਮ ਨ ਕ੍ਰੋਧ ਨ ਲੋਭ ਹੈਕਾਰ । ਸੱਤਯ ਨਾਮ ਸੋਂ 
ਲਾਗੀ ਤਾਰ॥੫੧॥ਹਰਖ ਨ, ਸ਼ੋਕ ਨ, ਬੈਰੀ ਮੀਤ ਨ । ਤਤਪਰ ਰਹੈ ਏਕ 
ਮਨ ਜੀਤਨ”। ਨਿਸ਼ਕਾਮੀ, ਨਿਤ ਸਹਿਨ ਸੁਸ਼ੀਲ। ਸਦਾ 'ਦੇਕ ਰਸ ਮਹਿ 
ਬ੍ਰਿਤ ਮੀਲ” ॥ ੫੨ ॥ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦਯਾਲ । ਲਖੀ ਸਿੱਖ ਕੀ 
ਦੀਰਘ ਘਾਲ । ਇਕ ਦਿਨ ਸਲਿਤਾ ਕੋ ਗੁਰ ਗਏ । ਮੰਦ ਮੰਦ ਪਦ ਕੀ 
ਗਤਿ ਲਏ ॥੫੩॥ ਮੱਜਨ ਕਰਿ ਪੁਰਿ ਕੋ ਪੁਨ ਆਏ । ਦੇਗ ਸਦਨ ਮੋ 
ਗੁਰ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਾਏ।ਜੇਤਿਕ ਸਿੱਖ ਕਰਤਿ ਤਹਿੰ ਸੇਵਾ । ਸਨੇ ਸਨੇ ਸਭਿ ਪਿਖਿ 
ਗੁਰਦੇਵ॥੫੪॥ਰੀਧਤਿ ਝੂਨ ਤਬਹਿ ਹਿੰਦਾਲ। ਲਗਜੋ ਰਹਜੋ ਜੁਗ ਹਾਬਨ 
ਨਾਲ ।-ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਲਗਹਿ ਨ-ਇਮਿ ਉਰ ਧਾਰੀ।ਤਬਿ ਦੋਨਹੁਂ ਕਰਿ ਹਾਥ 
ਪਿਛਾਰੀ ॥੫੫॥ ਗੁਰ ਪਦ ਪੰਕਜ ਮਸਤਕ ਧਰਜੋਂ । ਦੇਖਿ ਪ੍ਰੰਮ ਕੋ ਬਾਕ 
ਉਚਰਜੋ/ਤੇਰੋ ਪ੍ਰੰਮ ਮੋਹ ਮਨ ਭਾਯੋ।ਨਈ ਗੈਤਿ ਕੋ ਪੰਥ ਚਲਾਯੋ॥੫੬॥ 
ਮੇਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੋਹਿ ਪਰ ਭਈ । ਹਤਿ ਬੈਧਨ ਮੁਕਤੀ ਸ਼ੁਭ ਲਈ । ਪੂਰਨ 
ਸੇਵਾ ਅਬਿ ਤਵ ਹੋਈ।ਬਾਂਛਤਿ ਪਾਇ,ਨ ਸੈਸੈ ਕੋਈ॥॥੫੭॥ਸਿੱਧ ਅਵਸਥਾ 
ਗੁਰ ਕੇ ਕਹੇਪ੍ਰਾਪਤਿ ਭਈ,ਕਰਮ ਗੁਰ ਦਹੇ। ਜੈਸੇ ਮਹਾਂ ਰੋਕ ਹੁਇ ਕੋਈ। 
ਪਦ ਕੁਬੇਰ ਕੇ ਬੈਠਹਿ ਸੋਈ॥੫੮॥ ਨਿਜ ਕਰ ਸੋ ਤਿਹ ਮਾਥ ਉਠਾਇ । 
ਦੀਨ ਸੂਦਨਾ” ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼ ਭਾਇ । ਲੇ ਕਰਿ ਧਰਯੋ ਸੀਸ ਪਰ ਜਬੈ । ਹੁਤੋ 
ਜੀਵ,ਈਸ਼ੁਰ ਭਾ ਤਬੈ ॥੫੯॥ ਤੀਨ ਲੋਕ ਗਾਮੀ ਹੁਇ ਗਯੋ"। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿ- 
ਅਚਰਜ । "ਭਾਵ ਅਨਿੰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲ਼ਾ ਸੀ; ਤੁਦੂ ਬਿਨਾਂ (ਕਿਸੇ ਨੂੰ) ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ । 
“ਮਨ ਜਿੱਤਣ ਦੇ । ਮਿਲੀ ਹੋਈ । “ਲੈਗਰ ਵਿਚ । $ਭਾਵ ਨਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ 
ਹਈ । ?ਪਰਨਾ; ਸਾਵ' । "ਤਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੈਮਤਾ ਵਾਲਾ, ਭਾਵ ਤਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਬੀ ਹੋ 
ਆਈ । ਕਪ=ਕੇ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੭੦੦) _- ਰਸਿ੨। ਅੰ ੧੪. 

ਗੁਰ ਉਚੋ ਪਦ ਦਯੋ। ਸਭਿ ਸਿੱਧਾਂ ਪਤਿ ਭੀ ਆਇ। ਅਦਭੁਤ ਹੀ ਕੁਛ 
ਬਨਯੋ ਬਨਾਇ॥੬੦॥ ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਕਰਿ ਖਰੋ ਹਿੰਦਾਲ। ਕਰਿ ਸਤਿਗਰ ਕੌ 
ਸੁਜਸੁ ਬਿਸਾਲ(“ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ਗੁਰੂ ਗਤਿ ਨਯਾਰੀ । ਛਿਨ ਮਹਿ ਬਖ਼ੰਸ਼ਿ 
ਤਿਲੌਕੀ ਸਾਰੀ॥ ੬੧॥ ਕਰਹਿ ਨਿਹਾਲ ਦਾਸ ਤਤਕਾਲਾ । ਤੁਮ ਸਮਾਨ 
ਨਹਿੰ ਆਨ ਕ੍ਰਿਪਾਲਾਂ । ਪੈਨ ਪੈਨ ਗੁਭ ਪਰਮ ਉਦਾਰੇ । ਕਹੇ ਨ ਜਾਇ 
ਚਰਿੱਤ੍ਰ ਤੁਮਾਰੇ ॥੬੨॥ ਤਬ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਬਾਕ ਬਖਾਨੇ। “ਮਬਿ ਅਪਨੇ ਘਰ 
ਗਮਨਹੁੰ ਸਯਾਨੇ । ਸੌਤਿਨਾਮ ਕੌ ਮੰਤ ਜਪਾਵਹੁ । ਬਹੁ ਲੋਕਨ ਉਪਦੇਸ਼ 
ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਾਹੁ' ॥੬੩॥ਇਮਿ ਕਹਿ ਵਿਦਾ ਕੀਨਿ ਹਿੰਦਾਲ । ਗਮਨਜੋ ਲੈ ਕਰਿ 
ਬਖਸ਼ ਬਿਸਾਨ। ਬਸਜੋ ਜਾਇ ਅਪਨੇ ਗ੍ਰਿਹ ਮਾਂਹੀ । ਕਬਿ ਕਬਿ ਆਇ 
ਦਰਸ ਕੋ ਪਾਹੀ ॥੬੪॥ ਕਹਜੋ ਹਿੰਦਾਲ ਕੋਰ ਬਿਰਤਾਂਤ। ਜਿਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ 
ਹੋਈ ਬੱਖਯਾਤੜ । ਟਹਿਲ ਕਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਕੇ ਸਾਬ। ਮਹਿਲ ਲਹਜੋ ਅਰੁ ਕਯੋ 
ਸਨਾਥ ॥ ੬੫ ॥ ਸਰ ਗੁਰ ਦ੍ਰਸ਼ਟਿ ਕਰੀ ਜਿਸ ਓਰ। ਭਯੋ ਨਿਹਾਲ ਬੈਧ _ 
ਨਿਜ ਤੋਗਿ। ਅਪਰਨ ਕੀ ਠਾਨੌ ਕੱਲਯਾਨ'। ਇਹੁ ਸਾਖੀ ਯਾ ਮੈ ਪਰਮਾਂਨ 
॥੬੬॥ਦੋਹਰ॥ਰਾਈ ਹਤੋ ਸੁਮੇਰ ਸੋ ਭਯੋ ਜਗਤ ਬੱਖੜਾਤ। ਨਹਿ ਅਚਰਜ 
ਕੋਈ ਕਰੋ,ਸਤਿਗੁਰ ਸਫਲੀ ਦਾਤ॥੬੭॥ __ ਰੌਪਈ॥ਇਕ ਦਿਨ ਬੈਠੇ 
ਸਤਿਗੁਰ ਦੜਾਲੂ ॥ ਅਯੋ ਗੁਰਦਾਸ ਸੁ ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਸਾਲੂ। ਹਾਥ ਜੋੜਿਕੈ ਬਿਨੇ 
ਬਖਾਨੀ।£ਮੋ ਕਉ, ਸਿੱਖੀ ਦੇਹ ਮਹਾਂਨੀਂ॥੬੮॥ਦੇਖੀ ਸ਼ਰਧ/' ਤਿਨਕੀ ਪੂਰੀ । 
ਸਤਿਗੁਰ ਬੌਲੇਂ ਵਾਕ ਗਰੂਰੀ” । ਸਿਮਰਹੁ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮੂ । ਜਾਂਤੇ 
ਪਾਵਹੁ ਸੁਖ਼ ਬਿਸਰਮੂ੬੯॥ਅਬਿ ਤੁਮ ਆਗੈ ਮਾਂਹਿ ਸਿਧਾਵਹੁ।ਤਹਿੰ ਕੀ 
ਮੈਗਤਿ ਪ੍ਰੰਰ ਲਯਾਵਹੁ । ਸਮੇ ਪਾਇ ਬਾਣੀ ਤੁਮ ਕਰਨੀ। ਗੁਰ ਸਿੱਖਨ ਕੇ _ 
ਮਨ ਕਉ ਹਰਨੀ? ॥੭੦॥ ਦੋਹਰਾ ॥ ਸੁਨਿ ਕਰਿ.ਬਜ਼ਨ ਦਯਾਲ ਕੇ ਚਰਨ 
ਨਿਵਾਯੋਸੀਸ/ਆਗ੍ਰੈ ਕੋਪਯਾਨਾ ਕਰਜੋਂਜਾਨਿ ਗੁਰੂ ਜਗਦੀਸ਼॥੭੧॥ਦੌਪਈ॥ 
ਗੁਇਦਵਾਲ ਤੇ ਚਲੋ ਗੁਸਾਈ । ਮੋਹਨ ਮੁਹਗੀ.ਬਿਦਾ ਕਰਾਈ। ਅਪਨ 
ਪਰੀ£ਮਹਿ ਆਨਿ ਬਸਾਏਜਿਨ ਸਿੱਖਨ ਕੌ ਨਾਮ ਚ੍ਰਿਕਾਏ॥੭੨॥ਦੋਹਰਾ॥ 
ਉਹ ਸਿੱਖ, ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਕੱਲਕਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ । “ਗੌਰਵਤਾ ਵਾਲੇ । ਆਗਰਾ ਸਹਿਰ । 
$ਫੂਵਵ ਰਾਮਦਾਸ ਪੂਰੇ । “ਇਹ ਚੋਪਈ (੭੨ ਥੀਂ) ਦੋ ਲਿਖਤੀ ਨੁਸਖਿਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ 

_ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੂਕਰਣ ਵਿਰੁਹ ਬੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ_ਅਜੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਹੀ ਠਹਿਰੇ 
ਹੋਏ ਹਨ। ਦੋਖੋ ਇਸੇ ਰਾਸ ਢਾ ਅੰਮੂ ੧੫ ਮੰਕਿ ੧੫ ਤਥਾ ਅੰਜੂ ੧੬ ਅੰਕ ੨੩। 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਂਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੭੦੧ ) ਰਾਸਿ ੨। ਅੰਮੂ ੧੫. 

` ਦੇਕ ਦਿਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੋਦ ਜੀ ਮਨ ਮੰਹਿ ਕਰਤਿ ਬਿਚਾਰ।-ਰਾਮਦਾਸੁ ਅਬਿ 
ਗੁਰ ਭਏ ਹਮ ਸੈਂ ਕੈਸੇ ਪਕਾਰ?-॥ 7੩॥ ਚੌਪਈ॥ਐਸੇ ਮਨ ਮਹਿ ਕਰਤਿ 

ਬਿਚਾਰੀ।ਚਲੇ ਗੁਦੜੀਏ"ਕਰਿ ਅਸਵਾਰੀ । ਸੁਨਿਕੈ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਪੂਰੇ। 

ਤੁਰਨ ਚਲੋ ਪ੍ਰੋਮ ਭਰਪੂਰੇ॥੭੪॥ਹਾਂਥ ਜੋਰਿ ਕਰਿ ਕਰੀ ਪ੍ਰਨਾਮੂਆਨੇ ਘਰ 
ਮੰਹਿਂ ਬਿਠੈ ਬਖਾਨ੍ਏਕ ਸੁ ਹਯ ਪੰਜ ਸ਼ੱਤ ਰੁਪੱਯਾਂ।ਦੀਨ ਭੇਟ ਬਹੁ ਸੇਵ 

ਕਮੱਯ॥੭੫॥ਏਕ ਜਾਮਾੱਦਿਨ ਜਬੈ(ਰਹਾਇਓ।ਆਇ ਰਬਾਬੀ ਕਿਰਤਨ 

ਗਾਇਓਂ । ਉਚਸਥਾਨ ਸ਼੍ਰੀਚੇਦ ਬਿਠਾਏ। ਆਪ ਨਿੰਮ੍ਰਿ ਕਰਿ ਤਰੇ ਤਕਾਏ 
॥ ੭੬॥ ਸਿਰੀਚੈਦ ਬੋਲੋ ਤਤਕਾਲ । ਕਰਤਿ ਪਰਥਣਾ ਪ੍ਰਮ ਦਿਆਲੂ । 
€ਇਤਨਾ ਦਾੜ੍ਹਾ ਕੈਸ ਬਧਾਯੋ?ਸੁਨਿਕੈ ਸਤਿਗੁਰ ਭੋ ਨਿਮ੍ਰਾਯੋਂ' ॥ ੭7 ॥ 
ਦੋਹਰ॥ਚਰਨ ਗਹੇ ਕਰਿ ਪ੍ਰੋਮ ਸੋਂਧੌਂਛਹਿ ਬਾਰੈਬਾਗ“ਇਸਹੀ ਹੇਤੁ ਵਧਾਤਿ 
ਭੇ,ਸੁਨੀਏ ਗੁਰ ਸਤ ਦਯਾਰ!॥੭੮॥ਦੇਖਿ ਨਿੰਮ੍ਰਤਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸ੍ਰੀਚੰਦ ਭਏ 
ਪ੍ਰਮੈਨ/ਅੰਗਦ ਲੀਨੀ ਸੇਵ ਕਰਿ ਤੁਮਰੋ ਪਰਮ ਅਨੰਨ ॥ ੭੯॥ ਤੁਮਰੀ 
ਮਹਿਮਾ ਅਧਿਕ ਹੈ ਕਹੀਏ ਕਾਹਿ ਬਨਾਇ। ਤੁਮਰੇ ਸਰ ਮੈਂ ਜੋ ਮਜਹਿ 

ਪਾਪੀ ਭੀ ਗਤਿ ਪਾਇ?” ॥ ੮੦ ॥ ਐਸੇ ਬਰ ਦੇ ਚਲਤਿ ਭੇ ਜਹਿ ਪੁਰਿ ਸ਼੍ਰੀ 

ਕਰਤਾਰ। ਅਪਨ ਖਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭੁ ਅਏ$ਪਤਿਤ ਉਧਾਰਨ ਹਾਂਰ॥ ੮੧ ॥ 
ਇ ਸ੍ਰੀ ਗੰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ (ਗ੍ਰੰਥ ਦਏ)ਯ ਤਾਮ ਸ੍ਰੀ ਟੁ ਮਿਲ੪੫ਭੂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਰਨਨੇ ਨਾਮ_ਢੜੁਰ ਵਸ਼ੂਮੋ ਅੰਸੂ । ੧੪ ॥ 

`` ੧੫. [ਭਾਈ ਸੰਹਾਰੀ ਜੀ ਲਾਹੌਰੇਂ ਆਏ]। 

'ਵੋਰਰਾ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਬ ਅਤੀਤ ਨਿਤਿ ਕਰਮਨ ਤੇ ਨਿਰਲੋਘ ਮਾਯਾ ਕੇ 

ਦਖ ਸੁਖ ਜਿਤੇ ਕਰਿ ਨਹਿ ਸਕਹਿੰ ਵਿਖੇਪ'॥੧॥ ਚੌਪਈ ॥ ਪੁਨ ਸਤਿਗੁਰ 

ਬੈਠੇ ਦਿਨ ਏਕ।ਸਿਖ ਚਹੁੰਦਿਸ਼ ਜੋ ਚਹਤਿ ਬਿਬੇਕ! ਸੁਨਿਬੇ ਕੇ ਅਭਿਲਾ- 

ਖਾਵਾਨ । ਗੁਰਕੇ ਬਾਕ ਦੇਤਿ ਕੱਲਯਾਨ ॥ ੨॥ “ਸੁਨਹੁ ਸਿੱਖ ਤੁਮ ਮੋਕਹੁ 

ਪਕਾਰੇ । ਮਾਨੁਖ ਜਨਮ ਦੁਲਭ ਕੋ ਧਾਰੇ। ਹਰਿ ਸਿਮਰਨ ਬਿਨ ਬ੍ਰਿਬਾ ਨ 
ਖੋਵਹੁਨਰਕ ਸੁਰਗ ਨਹਿ ਪੂਨ ਪੁਨ ਜੋਵਹੁ੩।ਹਰਟ ਟਿੰਡ ਜਜੋਂ ਆਵਨ 
੧ਜਫਕ ਦਾ ਨਾਮ। ਇਕ ਘੋੜ। ਤੇ ਪੰਜ ਮੈ ਰੁਪੱਯਾ । <ਨਿੰਮ੍ਹਤਾ ਵਾਲ ਹੋਏ । ਦੰਗੁਰਿਆਈ 

ਲੀਤੀ । “ਮਨ ਦਾ ਖਿੰਡਉ । #ਪਾ=ਪਹਿਰ । _7ਪਾ:-ਆਨ; ਆਇ। _ਊਇੱਥੇ 

ਸ੍ਰ ਥੈਦ ਜੀ ਆਪ ਮੰਨੇ ਰੰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗੱਦੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਜੀ ਨੇ ਲੀਤੀ, ਭਾਵ ਅਸੀ ਗੱਦੀਓ' 

ਵਿਰਵੇ ਰਹੇ । ਗੁਦ ਜੀ ਦੀ ਨਿੰਮ੍ਰਤਾ ਲਈ ਦੇਖੋ ਅਗਲੇ ਐਸੂ ਦਾਅੰਕ ੧੭੍ਰੀ ਬਾਬ ਸ੍ਰੀਚੈਦਜੀ 
(ਆਪ ਚੱਲਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਹਨ, ਘਰ ਆਏ ਗੁਰੂ ਸੁਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਜੇ ਗੁਰੂ 

`ਛਮ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਤੇ ਅਮਿੱਤ ਸ੍ਰੋਬਟਾਚਾਰ ਦਾ ਲਖਾਯਕ.ਹੈ । ੍ 

ਉਪਾ:-ਰਾਮਦਾਸ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ । ਪਾ:=ਹਿੰਦਾਲ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ) ਸ਼੍ਰੀ ਚੋਦ ਮਿਲਾਪ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੭੦੨) - ਰਾਸਿ ੨। ਸੱਸ ੧੫. 

ਜਾਨਮਉਚ ਨੀਚ ਥਲ ਕਰਨ ਪਯਾਂਨਾ। ਸੱਤਿਨਾਮ ਤਮ ਰਦੈ ਬਸਾਵਹੁ 
ਮਨ ਕੇ ਸਕਲ ਬਿਕਾਰ ਨਸਾਵਹੁ ॥ ੬ ॥ ਰਮਹ' ਪ੍ਰੋਮ ਧਰਿ ਗੁਰ ਉ੫- 
ਦੇਸ਼। ਕਾਟਹੁ ਬਿਕਟ ਕਪਾਟ ਕਲੋਸ਼ । ਹਿਤ ਰਹਿਨੀ ਕੇ ਸਿੱਖਕਨ 
ਲੋਕ” । ਸਤਿਗੁਰ ਉਚਰਜੋ ਰੁਚਿਰ ਸ਼ਲੋਕ ॥੫॥ _੧8 ੪ ॥ 

ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕ। ਜੋ ਸਿਖ ਅਖਾਂਏ ਸੁ ਭਲਕੇ ਉਠਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ 
ਧਿਆਵੈ ॥ ਉਦਮੁ ਕਹੇ ਭਲਕੇ ਪਰਭਾਤੀ ਇਸਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰ ਮ੍ਰਿਤਸਰਿ 
ਨਵੇ ॥ ਉਪਦੇਸਿ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਪੁ ਜਾਪੈ ਸਭਿ ਕਿਲਵਿਖ 

` ਪਾਪ ਦੇਖ ਲਹਿ ਜਾਵੈ ॥ ਫਿਰਿ ਚੜੈਂ ਦਿਵਸੁ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੈ 'ਖਹ- 
ਦਿਆ ਉਠਦਿਆ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਪਿਆਵੈ ।। ਜੇ ਸਾਸਿ ਗਿਰਾਸਿ ਧਿਆਏ 
ਮੋਰਾ ਹਰਿ ਹਰਿ ਸੋ ਗੁਰਸਿਖ ਗਠੂ ਮਨਿ ਭਾਵੈ ॥ ਜਿਸਨੋ ਦਇਆਲੁ ਹੋਵੈ 
ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਡਿਸੁ ਗੁਰਸਿਖ ਗੁਟ੍ੂ ਉਪਦੇਸੁ ਸੁਣਾਵੇ ॥ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਧੂੜਿ 
ਮੰਗੈ ਤਿਸੁ ਗੁਰਸਿਖ ਕੀ ਜੋ ਆਪਿ ਜਪੇ ਅਵਰਹ ਨਾਮੁ ਜਪਾਵੈਂ ॥ ੨॥ 

ਬੌਪਈ॥ਸ਼ਰੀਗੁਰ ਮੁਖ ਤੇ ਸੁਨ ਉਪਦੋਸ਼ਧਰਤਿ ਭਏ ਜਿਨ ਭਾਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 
ਸੈਗਤਿ ਕੇ ਮਨੁ ਚਾਮੀਕਰਾ'ਹੈਂ। ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ੁ ਰਤਨ ਸਮਸਰ ਹੈਂ ॥ ੬॥ 
ਅਸ ਭੂਖਨ ਜੁਗ ਲੋਕ ਸੁਹਾਵਤਿ।ਜਹਾਂ ਕਹਾਂ ਆਦਰ ਕੌ ਪਾਵਤਿ।ਸਿੱਖਨ 
ਕੇ ਉਰ ਸਰ ਸਮਸਰ ਹੈ।ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਿਮਲ ਜਲ ਭਰਿ ਹੈ॥੭॥ ਤਿਸੁ 

ਅਨੁਸਾਰ ਕ੍ਰਿੱਤ ਜੋ ਕਰਨੀਅਰਬਿੰਦਨ ਕੀ ਬਨੀ ਸੁ ਬਰਨੀਮਨ ਸਿੱਖਨ 
ਕੇ ਧਾਤੁ ਸਮਾਨ। ਪਾਰਸੁ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਹਾਂਨ ॥੮॥ ਕੌਚਨ ਹੋਇ ਮਹਾਂ 
ਛਬਿ ਧਾਰੀ।ਸਹੈ ਕਸੌਟੀ ਸੰਭਿ ਮਲ ਹਾਰੀ।ਬਾਵਨ ਚੈਦਨ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ 
ਜਨ ਮਨ ਤਰੁ ਬਨ ਗੀਧਿ ਵਿਸੇਸ਼॥੯॥ਗੁਰ ਘਨ ਤੇ ਬਚ ਬੂੰਦਨ”ਪਾਏ। 
ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਸਿਖ ਸੁਨ ਪੀ ਤ੍ਰਿਪਤਾਏ। ਕਿਨਹੂੰ ਸਿੱਧਾਂ ਲਈ ਅਠਾਰਹਿਂ। ਕੋ 
ਆਤਮ ਕੋ ਰੂਪ ਬਿਚਾਰਹਿੰ ॥੧੦॥ ਕੋ ਪ੍ਰਭੁ ਸਿਮਰਨ ਕੇ ਅਨੁਰਾਗੀ । ਕੋ 
ਦਰਸ਼ਨ ਹਰਿ ਚਹਿ ਬਡਭਾਗੀਬਿਸ਼ਯ ਵਿਰਾਗ ਕਿਨਹੂੰ ਕੇ ਹੋਵ।ਕਿਨਹੂੰ 
ਸੁਖ.ਨਿਜ ਅੰਤਰ ਜੋਵਾ॥੧੧॥ ਭਰਮ ਮੋਹ ਸੈਸੇ ਤਰ ਤਾਪੂਸਕਿ ਸੈਗਤ ਕੇ, 
ਖਾਪਿ ਕਲਾਪੂ। ਕਰਹਿ ਸਭਿਨਿ”ਪਰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕ੍ਰਿਪਾਲਬੈਧਨ ਕਾਣਿ ਦਏ 
ਤਤਕਾਲ ॥੨੨॥ ਇਕ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਾਂ । ਜਨੁ ਮੁਨਿ ਗਨ ਸੋਂ. 
੧ਉਚਹੋ । `ੌਸਿੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਵਾਸੰਤੇ । ₹ਸੇਨਾਂ । "ਕਵਲਾਂ ਦੀ ਬਗੀਚੀ ਕਬਨ 
ਕੀਤੀ ਹੈ , “(ਮਨ ਦੀ ) ਸਾਰੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾਂ ਇਹ ਕਸਵਣੀ ਸਹਾਰਨਾਂ ਹੈ । ੬ਦਾਸਾਂ 
ਦਾ ਮਨ ਬਿੱਛੀਂ ਦਾ ਬਨ (ਹੈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਉਪਦਸ਼ ਨਾਲ) ਬਹੁਤੀ ਸੁਰੀਧੀ ਵਾਲਾਂ ( ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ) ।, 
?ਬਚਨਾਂ (ਫੂਪੀ) ਕਣੀਆਂ । ₹ਬਬੀਹੇ ਵਤ ਸਿੱਖ । %੫੪-ਸਡਿ ਮੈਰਤਿ । 



ਸ਼ਰੋ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੭੦੩ ) ਰਾਸਿ ੨। ਅੰਨ ੧੫, 

ਰਵ ਕੀ ਪ੍ਰਕਾ । ਲਵਪੁਰਿ ਬਿਖੈ ਨਾਮ ਸੈਹਾਰੀ" । ਕੁਲ ਸੋਢੀ ਸ਼ੁਭ ਕਰਤਿ 

ਅਚਾਰੀ॥੧੩॥ ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰ ਕੌ ਤਾਯਾਂ। ਤਿਸ ਕੌ ਸੁਤ ਗੁਨ ਸਹਤ 

ਸੁਹਾਯਾ। ਸਕਣ ਅਰਫ ਹੋਇ ਕਰਿ ਆਂਯਹੁ । ਚਤਰ ਦਾਸ ਅਪੁਨੇ ਸੈਗ 

ਲਯਾਯਹੁ ॥੧੪॥ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸੁ ਉਤਰਜੋ ਆਈ । ਗਯੋ ਗੁਰੂ ਢਿਗ ਲੋ 

ਮਿਠਿਆਈ।ਹਾਬ ਜੋਰਿ ਬੈਦਨ ਚਹਿ ਕਰਜੋ। ਰਾਮਦਾਸੁ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਹਰਜੋ 

॥ ੧੫॥ ਇਕ ਤੋਂ ਲਖੜੋ ਬਡੋ ਇਹ ਕ੍ਰਾਤਾਂ । ਕਰਮੁ ਕਰਤਿ ਸ਼ੁਭ; ਦੁਤੀਏ 

ਜਾਤਾ । ਤਿ੍ਤੀਏ ਤਾਏ ਕੋ ਸੁਤ ਆਹਿ । ਹਮ ਢਿਗ ਆਯਹੁ ਚਾਂਹ ਉਮਾਹਾੱ 

॥੧੬॥ ਯਾਂਤੇ ਤਿਹ ਕੋ ਕਰ ਨਿਰਵਾਰੇ। ਆਪ ਚਰਨ ਪਰ ਬੈਦਨ ਧਾਰੇ। 

ਇਮਿ ਬਿਲੋਕ ਕੈ ਨੰਮ੍ਰਿ ਅਗਾਰੀ । ਬਿਸਮੈ ਹੋਇ ਕਹਤਿ ਸੈਹਾਰੀ॥ ੧੭ ॥ 

9ਮਸਮੰਜਸੁ ਨਹਿ ਕਰਹੁ ਗੁਸਾਈਂ। ਅਬਿ ਤੁਮ ਕੋ ਹਮ ਲਖਹਿ ਨ ਭਾਈ। 

ਸਤਿਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕਰਿ ਸੈਗ । ਜਗ ਗੁਰ ਬਨਿ ਪਦ ਲਹਮੋ ਉਤੌਗ ॥ 

੧੮॥ ਮਾਨਨੀਯ ਭੇ ਨਰਨ ਹਜ਼ਾਰਨਿ । ਸਰਬ ਸ਼ਕਤਿ ਯੁਤਿ ਕਰਤਿ 

ਉਧਾਰਨ।ਹਮ ਸੈਸਾਰੀ ਪਚੀ ਕ੍ਟੇਬ” । ਕਬਹੁ ਨ ਲੇਂ ਹਰਿ ਨਾਮ ਅਲੈਬ” 

॥੧੯॥ਪੁਠ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹੈ' /ਬਡੇ ਕ੍ਰਾਤ ਕੋ ਪਦ ਤੁਮ ਅਹੈ। ਅਰੁ 

ਪਿਤ ਬਡੇ ਕ੍ਰਾਤ ਕੌ'ਨੰਦਨਾਯਾਂ ਤੇ ਉਚਿਤ ਹਮਹੁੰ ਕੋ ਬੈਦਨ॥੨੦॥ ਇਮ 

ਦੁਇ ਦਿਸ਼ ਤੋ ਕਹਿ ਤਿਹ ਸਮੋ। ਕਰੀ ਸ ਪ੍ਰੀਤਿ ਪਰਸਪਰ ਨਮੋਂ । ਬੈਠੇ 

ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਿ ਆਛੇ।ਦੇਖਿ ਮਿਠਾਈ ਦਿਸ਼ ਗੁਰ ਪਾਛੇ॥੨੧॥ਕਾਰਨ 

ਕਵਨ ਆਪ ਆਗਵਨੁ? । ਤਜਿਕੈ ਕਿੱਤਿ ਸਕਲ ਨਿਜ ਭਵਨੂ' । ਤਬਿ 

ਕਰ ਜੋਰਿ ਕਹਤਿ ਸੈਹਾਰੀ। “ਤੁਮ ਸੋਢੀ ਕੁਲ ਮਹਿ ਉਜਿਆਰੀ॥੨੨॥ਜਗ! 

ਮਹਿ ਪਰਗਟ ਭਈ ਬਡਿਆਈ । ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਗ ਕਹੋਂ ਸੁਨਾਈ । ਅਬਿ 

ਤੁਮਰੇ ਭਤੀਜਕੋ ਬਜਾਹੁਕਰਨ ਅਛੇਰੋ ਮੈਂ ਚਿਤ ਚਾਹੂ॥੨੩॥ਸੋ ਆਛੋ ਤੁਮ 

ਬਿਨ ਨਹਿ ਬਨੈ।ਇਮ ਆਯਹੁ ਮੈਂ ਠਟਿ ਕਰਿ ਮਨੈਸਭਿ ਮਹਿ ਆਪ ਹੋਇ 

ਸਿਰਮੌਰ। ਕਰਹੁ ਬਯਾਹ ਚਲਿਕੇ ਤਿਸ ਠੌਰ”॥ ੨੪॥ ਸੁਨਿ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸੁ 

ਸਨਮਾਨਾ। ਝੇਰੋ ਦਿਯ ਕਰਿ ਸ਼ੁਭ ਥਾਨਾ । ਖਾਨ ਪਾਨ ਕੀ ਸੁਧਿ ਸਭਿ 

_ਲੀਨਸਿ। ਨਿਸ ਸੁਪਤਨ ਹਿਤ ਸਿਹਜਾਂ ਦੀਨਸਿ ॥੨੫॥ ਸਤਿਗੁਰ ਰਿਦੈ 

'ਬ੍ਰਿਤੈਤੁ ਬਿਚਾਰਾ -ਤਿਹ ਠਾਂ ਜਾਨਿ ਨ ਬਨੰ ਹਮਾਰਾ । ਅਨਗਨ ਸੈਗਤਿ 

੧ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂਏ ਦਾ ਪੁਤੁ । “ਉਤਸਾਹ ਚਾਹ ਕੇ । “ਹੱਥ ਪਰੇ ਕੀਤੇ। ”ਕੁਟੈਂਬ 

`ਵਿਚ ਖੱਚਤ । “ਪਿਤ! ਜੀ ਦੇ ਵੱਤੇ ਭਰਾ (ਤਾਏ ਜੀ) ਦੇ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੭6੪) ਰਾਸਿ ੨। ਅੰਸੂ ੧੫. 

ਨਿਤਿਪ੍ਰਤਿ ਆਵੈ । ਅਚਹਿ ਦੇਗ, ਰਹਿ, ਬਹੁਰ ਸਿਧਾਵੈ-॥ ੨੬ ॥ ਇਮਿ 
ਚਿਤਵਤਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਸ਼ ਸੋਏ । ਜਾਗੇ ਬਹੁਰ ਪ੍ਰਾਤਿ ਜਥਿ ਹੋਏ। ਆਦਿ 
ਸ਼ਨਾਨਕ੍ਿਆ ਕਰਿ ਸਾਰੀ।ਬੈਠਜੋਗੁਰ ਢਿਗ ਆਨਿ ਸੰਹਾਰੀ॥੨੭॥ਹਾਥ ਜੋਰ 
ਕਰਿ ਕੀਨਸਿ ਬਿਨਤੀ । “ਹੂਜੋ ਤਯਾਰ ਆਪ ਤਜਿ ਗਿਨਤੀ। ਇਸ ਹਿਤ 
ਕਰਿ ਨਹਿ ਅਪਰ ਪਠਾਵ। ਬਹੁ ਕਾਰਜ ਤਜਿ ਕਰਿ ਮੈਂ ਆਵਾ॥੨੮॥ ਯਾਂ 
ਤੇ ਮੇਰੋ ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਚਾਰੋ । ਕਰਹੁ ਭਤੀਜੇ ਕੋ ਇਹੁ ਪਜਾਰੋ । ਤੁਮਰੇ ਚਰਨ 
ਪਰਹਿੰ ਘਰ ਮੇਗੇ ਬਡਿਆਈ ਜਗ ਹੋਇ ਬਭੇਰੇ॥੨੯॥ਸਭਿ ਬਿਧਿ ਕਾਰਜ 
ਸਰਹਿ ਹਮਾਰੋ । ਦਰਸ਼ਨ ਮੰਗਲ ਰੂਪ ਤੁਮਾਰੋ । ਹੋਹਿ ਨ ਬਿਘਨ, ਬਨਹੁੰ 
ਰਖਵਾਗੋਮਮ ਸੁਤ ਨਿਜ ਸੁਤ ਸਮ ਨਿਰਧਾਰੋ” ॥੩੦॥ਸੁਨੇ ਕਾਤ ਕੇ ਬਾਕ 
ਕ੍ਰਿਪਾਲਾ । ਭਰੇ ਸਨੇਹ ਅਛੇਹ ਬਿਸਾਲਾ । ਤਿਹ ਸਨਮਾਨ ਰਾਂਖਬੇ ਹੋਤਾ। 
ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਕਹਜੋ ਸੋਢੀ ਕੁਲਕੇਤਾ ॥੩੧॥ “ਜਥਾ ਜੋਗ ਤੁਮ ਭਾਖਤਿ ਕ੍ਰਾਂਤਾ । 

ਸੁਨਹੁ ਹਮਰੋ ਬਿਰਤਾਂਤਾ । ਦੇਸ਼ ਬਿਦੇਸ਼ਨਿ ਸੈਗਤਿ ਆਵਹਿ । ਨਿਤ 
ਨਾਈ ਦਰਸ ਕਰਿ ਜਾਵਹਿ॥੩੨॥ਗੁਰ ਸਿੱਖਕਨ ਕੇ ਹੁਇ ਅਪਮਾਨਾ। 

ਇਤੀ ਨ ਮੋ ਮਹਿ ਸ਼ਕਤਿ ਮਹਾਨਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਗ ਪੰਕਜ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ । 
ਜਿਨ ਕੌ ਦਰਸ਼ਨ ਨਿਤ ਸੁਖ ਛੇਮੀ' ॥੩੩॥ ਬਰ ਅਰੁ ਸ੍ਰਾਪ ਸਫਲ ਜਿਨ 
ਕੇਰੇ। ਤਿਨਹੁੰ ਪ੍ਰਸੈਨ ਕਰਨ ਇਛ ਮੇਰੇ । ਭੱਲਕਨ ਕੁਲ ਭੂਖਨ ਕੇ ਦਾਸ । 
ਤਿਨ ਐਬੋ ਕਬਿ ਹੁਇ ਨ ਨਿਰਾਸ ॥੩੪॥ ਗਏ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਸੈਗਤਿ ਸਾਰੀ। 
ਗਮਨਹਿ ਅਬਿ,ਅਨਬਨੀ ਬਿਚਾਰੀਭੀਰ ਹਜ਼ਾਰਹੁਂ ਨਰ ਕੀ ਰਹੈ। ਸਭਿਕੋ 
ਖਰਚ ਕਹਾਂ ਨਿਰਬਹੈ' ॥੩੫॥ ਜਬਿ ਬਰਾਤ ਪਹੁੰਚੇ ਤਹਿੰ ਜਾਇ । ਸੈਗਤਿ 
ਮੇਲ ਹੋਹਿ ਸਮੁਦਾਇ।ਕਿਮਿ ਸਮਧੀ£ਸਭਿ ਕਰਹਿ ਸੈਭਾਰੀ ।ਇੱਤਕਾਦਿਕ 
ਲਿਹੁ ਹੇਤ ਬਿਚਾਰੀ”॥੩੬॥ ਜਥਾ ਜੋਗ ਸੁਨਿ ਬਚ ਸੈਹਾਰੀ। ਬਿਨੈ ਸਨੀ£ 
ਪੂਨ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ“ਉਚਿਤ ਆਪ ਸਭਿ ਮੋਹਿ ਸੁਨਾਈ। ਅਥਿਕੀ ਸੈਗਤਿ 

'ਸਮੁਦਾਈ ॥੩੭॥ ਅਨਗਨ ਆਇ ਭੀਰ ਬਡ ਹੋਈ। ਪੁਨ ਗ੍ਰਾਮਨਿ ਕੇ 
ਸਿਖ ਸਭਿ ਕੋਈ । ਤਹਾਂ ਗਏ ਸਮਧੀ ਹਠਿ ਧਰੈ' । ਭੋਜਨ ਸਭਿ ਕੋ ਨਿਜ 
ਘਰ ਕਹੈਂ॥੩੮॥ ਸ਼ਕਤਿ ਨ ਏਤੀ;ਹੁਹਿੰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ ਅਨਬਨ ਮੈਂ ਭੀ 
ਲਿਖਿ ਪਾਈਤਊ ਆਪ ਮਮ ਆਵਨ ਜਾਨਹੁ। ਕਰਹੁ ਸਵਲ ਬਿਨਤੀ ਇਮ“ 
“ਕੱਲਕਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲ/ ਹੈ । “ਭਾਵ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਫਦਾਸ ਜੀ ਮਹਰ' ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਨ । ੪੧ == == 

_ “ਕੁੜਮ। “ਬੇਨਤੀ ਵਾਲੀ । “ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਜਾਣਗੇ (ਕੁੜਮ)। _ #੫੪-ਕਰਿ ਜਈ ।_, 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੁਰਜ । ( ੧੭੦੫ ) ਗਸਿ ੨। ਅੰਜੂ ੧), 

ਮਾਨਹੁ॥੩੯॥ ਅਪਨੇ ਪੁੱਤ ਪਠਹ ਮਮ ਸ਼ੈਗਹੋਵਹਿ ਸ਼ੁਭ ਕਾਰਜ ਸਰਬੈਗ॥ 
ਮਮ ਆ ਤੁਮ ੬1 । ਅੰਤਗਰਾਵਰਿ ਗਰਜ਼ੀ"ਰਹੋਂ' ਨਿਰੈਤਰ!॥੪੦॥ 
ਸਨਿ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਸੁਖਰਾਸੀ । ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਪੁੱਤ ਬੁਲਾਇਵ ਪਾਸੀ । ਨਿਜ 
ਬੈਧੁਨਿ ਕੀ ਰੀਤਿ ਸੁਠਾਈ /ਸ਼ਾਦੀ ਬਿਖੈ ਮਿਲੀਹ ਸਮੁਦਾਈ॥੪੧॥ਹਮਰੇ 
ਤਾਊ ਕੌ ਇਹੁ ਨੰਦਨ। ਬਡੋਂ ਸਥਾਨ ਉਚਿਤ ਹੈ ਬੈਦਨ । ਸੁਤ ਕੋ ਬਾਹ 
ਰਚਮੋ, ਚਲਿ ਆਇਵ । ਤੁਝ ਕੋ ਉਚਿਤ ਸੈਗ| ਇਹੁ ਜਾਇਵ॥੪੨॥ ਸੋਢੀ 
ਕੁਲ ਸਭਿ ਬੈਧੁ ਹਮਾਰੇ । ਮਿਲਹੁ ਤਹਾਂ ਜੋ ਜੋ ਹਿਤੁ ਧਾਰੇ । ਕੇਤਿਕ ਦਿਵਸ 
ਰਹੋ ਲਵਪੁੰਰਿ ਮੈਂ । ਆਵਹੁ ਪੁਨ ਇੱਛਾ ਜਬਿ ਉਰ ਮੈਂ॥੪੩॥ਅਪਨੀ ਧਰਮ- 
ਸਾਲ ਸੁਧਿ ਲੋਹ ਜਥਾ ਜੋਗ ਸਭਿਹਿਨਿ ਕਹ ਦੇਹੁ।ਪਿਤ ਤੇ ਸੁਨਿ ਪ੍ਥੀਏ 
ਮਨ ਜਾਨੀ । ਬਿਛੁਰਨਿ ਇਨ ਤੇ ਨੀਕ ਨ ਮਾਨੀ ॥੪੪॥-ਰਹੇ ਸੇਮੀਪ 
ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਰਧਾਵੈ। ਦੂਰ ਬਸੋਂ ਕਬਿਹੂੰ ਚਿਤ ਆਵੈ । ਰਹੈ ਸਹੋਦਰ ਪਿਤ ਕੇ 
ਮਾਸਸੈਗਤਿ ਕੇ ਨਿਤ ਨਦੇਹੁਲਾਸ॥੪੫॥ਦਰਬ ਕਰਿਹੋਂ 
। ਕਿਭਿਕ ਪ੍ਰਿਥਕ ਕਰਿ" ਨਿਜ ਘਰ ਧਰਿਹੋਂ । ਅਥਿ ਲਗਿ ਮੈਂ ਮਾਲਕ 
ਸਭਿ ਭੇਟਨਿ੧ ਆਵਹਿ ਨਿਤ ਸੋ ਕਰਹੁੰ ਸਮੇਟਨਿ-॥੪੬॥ਬਭੇ ਥਾਨ ਸੁਨਿ 
ਸੀਸ ਨਿਵਾਯਹੁ। “ਚਿਰ ਜੀਵਹੁ! ਆਸ਼ਿਖ ਕੋ ਪਾਯਹੁ । ਕਿਤਿਕ ਕਾਲ 
ਹੁਇ ਮੌਨ ਬਿਚਾਰੈ-ਮਮ ਪਾਛੈ ਸਭਿ ਕ੍ਰਾਤ ਸੈਭਾਰੈ॥੪੭॥ਸਰਬ ਕਾਰ ਕੀ 
ਸੁਧਿ ਕੋ ਪਾਵਹਿ। ਸੈਚਹਿ ਦਰਬ ਪਿਤਾ ਮੇਨ ਭਾਵਗਿਬਹੁਰੋ ਮੈਂ ਪਰ ਜਾਉ' 
ਪਿਛਾਰੀਲਘੁ ਕ੍ਰਾਤਾ ਹੁਇ ਜਾਹਿ ਅਗਾਰੀ ॥੪੮॥ ਧਨ ਗੁਰਤਾ ਆਦਿਕ 
ਮਹਿ ਸਾਰੇੈ ਸੈਸਯ ਕੋ ਲਿਯ ਨ ਸੇਭਾਰੇ । ਗੁਰ ਘਰ ਮਹਿ ਨਿਸ਼ਚੈ ਨਹਿ 
ਗੌੋਈਲੇਤਿ ਅਪਰ ਅਧਿਕਾਰ ਨ ਜੋਈ।੪€.ਸੇਵਾ ਹੇਰਤਿ ਹੋਹਿੰ ਪ੍ਰਸੈਨ । 
ਨਿਜ ਅਸਥਾਨ ਬਿਠਾਵਹਿ ਅੰਨ-।ਇੱਤਕਾਦਿਕ ਉਰ ਤਰਕ ਬਿਚਰਿਕੈ । 
ਸ਼ਗਰੀ ਜੁਗਤਾਜੁਗ਼ਤਿ”ਨਿਹਰਿਕੈ ॥੫੦॥ ਗ੍ਰੀਵ ਨੀਵ ਕਰਿ ਰਹਜੋ ਬਿਚਾ- 
ਫਤਿ। ਪੁਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਿਤ ਸੈਗਿ ਉਚਾਰਤਿ । “ਆਪ ਬਿਲੋਕਤਿ ਹੋ ਸਭਿ 
ਸਮੈ ਰਹਤਿ.ਕਾਜ਼ ਜਿਸ ਬਿਧਿ ਕੇ ਹਸੇ ॥ ੫੧ ॥ ਦੇਨਿ ਲੇਨਿ ਨਿਤਿ ਹੋਤਿ 
ਰਜ਼ਾਰਨਿ । ਇਕ ਆਵਤਿ ਇਕ ਕਰਤਿ ਪਧਾਰਨ । ਖਰਚ ਦੇਗ਼ ਕੌ ਸਦਾ 
"ਚਾਹਲ 1 “ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ । “ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਦਾ।“(ਪ੍ਬੀਏ ਨੇ ਸੰਹਾਰੀ ਜੀ ਨੂੰ) ਸੀਸ ਨਿਵਾਕੇ 
(ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ) । “ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਵਾਂਗ । ੯ਜਿਸਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ' ਹੈ ਹੁੰਦਾ । “ਯੋਗ 
ਅਜੋਗ । ਵਾਜਬ ਨਵਾਜਬ [ਯੁਕ੍ ਅਯੁਕ੍ਿ][ਅ) ਯੁਕਤੀ ਸਹਤ, ਵਾਜਬ,[ਸੈਸ; ਯੁਕ੍ਿਯੂਕ 



ਸ਼ੀ ਗਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੭੦੬) ਰਾਸਿ ੨। ਅੰਸੂ ੧੬, 
ਸੰਭਾਂਰਤਿ । ਲੋ ਕਰਿ ਅੰਨ ਗਾਸਾਂ ਕੋ ਭਾਰਤਿ ॥ ੫੨॥ ਕਿਸ ਛਿਨ ਮਮ 
ਅਵਕਾਸ਼ੁ' ਨ ਜਾਨੋ । ਕੈਸੇ ਬਨਹਿੰ ਤਹਾਂ ਮਮ ਜਾਨੋ? ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੜੋ 
“ਸੰਭਾਰਹਿ ਔਰ ।ਤੁਮ ਕੋ ਉਚਿਤ ਗਮਨ ਤਿਸ ਠੌਰ” ॥੫੩॥ “ਪਿਤ ਜੀ ! 
ਤੁਮ ਹੋ ਵੇਪਰਵਾਹੁ । ਹਾਨ ਨ ਲਾਭ ਲਖਹੁ ਮਨ ਮਾੰਹੂ । ਮੁਝ ਤੇ ਜਾਯੋ 
ਜਾਇ ਨ ਤਹੀਨਿਤਿ ਮਗ ਤਾਮਸ'ਹੋਵਤਿ ਮਹਾਂ ॥੫੪॥ ਮਹਾਂ ਕੁਲਾਹਲ 
ਬੀਚ ਬਰਾਂਤ । ਮੋਹਿ ਸੁਹਾਇ ਨ ਗੰਹਿ ਚਿਤ ਸ਼ਾਂਤਿ) ਪ੍ਰਿਥਕ ਸੁ ਪ੍ਰਿਥੀਆ 
ਪ੍ਰਿਥਮ ਸੁਨਾਈਂ'। ਨਹਿ ਮਾਨਯੋ ਪਿਤ ਬਾਕ ਟਲਾਈ ॥੫੫॥ ਸੁਤ ਚਿਤ 
ਕੀ ਸਭਿ ਜਾਨਿ ਖੁਟਾਈ । ਹੋਏ ਤੁਸ਼ਨਿ ਗੁਰ ਗੋਸਾਈਂ। ਪੁਨ ਲਘੁ ਨੰਦਨ 
ਤੀਰ ਹਕਾਰੇ । ਪਰਖਤਿ-ਕੋ" ਆਇਸ ਅਨੁਸਾਰੇ ॥੫੬॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ 
ਸੂਰਜ ਗ੍ੰਥੇ ਦੁਤਿਯ ਰਾਸੇ£ਸੰਹਾਰੀ! ਪੂਸੈਗ ਬਰਨਨ ਨਾਮ ਪੰਚਦਸ਼ਸੋ ਅੰਸ਼ੂ ॥ ੧੫ ॥ 

੧੬. [ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੰ ਤਾਂਏ ਸੈਹਾਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਗਏ] । 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਦੋਨਹੁੰ ਪੁੱਤ ਸਮੀਪ ਪਿਤ ਆਨਿ ਬੈਦਨਾਂ ਕੀਨਿ।ਸੈਹਾਰੀ ਕੌ ਨਮੋ 
ਕਿਯ ਤਿਨ ਪਿਖਿ ਆਸ਼ਿਖ ਦੀਨ॥੧॥ਚੌਪਈ॥ਮਹਾਂਦੇਵ ਕੇ ਸੈਗ ਉ ਚਾਰਾ । 
“ਜਾਹੁ ਬਜਾਹੁ ਪਿਖਿ ਕ੍ਰਾਤ ਤੁਮਾਰਾ । ਲਵਪੁਰਿ ਮਹਿ ਇਸਕੇ ਸੈਗ ਜਾਇ। 
ਮਿਲੋ ਤਹਾਂ ਬੈਧੂ ਸਮੁਦਾਇ॥੨॥ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਬੋਲਯੋ ਮਸਤ ਸੁਭਾਊਕੋ"'ਬੈਧੂ 
ਕਿਸ ਕੋਉਕਿਤ ਜਾਉਂ?। ਨਹਿੰ ਮੇਰੀ ਕਿਸ ਸਾਥ ਚਿਨਾਰੀ। ਨਹਿੰ ਚਾਹੋ ਮੈ 
ਕਰਨ ਅਗਾਰੀ॥੩॥ਕ੍ਯਾ ਸਨਬੋਧੁਨਿ ਕੀ“ਗਤਿ ਅਹੈ। ਅਪਨੋ ਹਿਤ ਸਭਿ 
ਹੇਰਤਿ ਰਹੈਂ । ਦਰਬ ਹੀਨ ਪਿਖਿ ਹੋਹਿੰ ਨ ਨੇਰੇ । ਧਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਕੇ ਬਨਹਿ 
ਘਨੌਰੇ॥੪॥ਮੋ ਤੇ ਨਹਿ ਭਹਿੰ ਜਾਯਹੁ ਜਾਇ। ਆਵਨ ਜਾਵਨ ਸ਼੍ਰਮਕੋਪਾਇ” 
।ਇਮ ਕਹਿ ਮੌਨ ਰਹਜੋ ਤਿਸ ਕਾਂਲ। ਜੁਗਮ ਪੁੱਤਰ ਇਮ ਹੇਰਿ ਕ੍ਰਿਪਾਲ॥੫॥ 
-ਨਹਿਂ ਆਗ ਕੋ ਮਾਨਹਿੰ ਮੇਰੀ । ਜਾਨਤਿ ਅਪੁਨੀ ਸੁਮਤਿ ਬਡੇਰੀ-1 
ਤਬਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੀ ਦਿਸ਼ ਦੇਖਾ।ਜਿਨ ਕੌ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਸੁਸ਼ੀਲ ਵਿਸ਼ੇਖ਼॥੬॥ 
ਪਿਤ ਕੇ ਸਨਮੁਖ ਪਿਖਹਿ ਨ ਸੋਇ। ਪ੍ਰਤਿ ਉੱਤਰ ਕਹਿਬੋ ਕਿਮਿ ਹੋਇ। 
ਕਰ ਜੋਰੇ ਥਿਰ ਨੰਮ੍ਰਿ ਅਗਾਰੀ“ਸੁਤ ਅਰਜਨ! ਬਨਿ ਆਇਸੁਕਾਰੀ4।੭॥ 
ਨਿਜ ਤਾਉ ਕੇ ਸੈਗ ਸਿਧਾਵਹੁ । ਕ੍ਰਾਤ ਬਕਾਹੁ ਮਹਿ ਮਿਲਿ ਹਰਖਾਵਹੁ । 
ਬੈਧੁਨਿ ਕੀ" ਪੰਕੜਿ ਮਹਿ ਜਾਇ।ਉਤਸਵ ਪਿਖਹੁ ਹੋਹਿ ਜਿਸ ਭਾਇ ॥੮॥ 
"ਵੇਹਲ । "ਪੈਂਡੇ ਵਿਚ _ਗਰਮੀ । [ਇਹ ਗਲ ਜੋ) ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਨੇ ਸੁਣਾਈ (ਉਸਦੇ ਮਨ ਦੇ 
ਗੂਫੂ ਰੋਜ਼ਾ ਤੋਂ) ਵਖਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗਲ ਸੀ । “ਕੌਣ ਹੈ । “ਸਾਕਾਂਦੀ । #ਆਗਕਾਕਾਰ । 

'ਂਪਾ;-ਰਸ਼ਦ । 1ਪਾ:=ਮਗਤਾਸ਼੍ਰਮ । ੍ 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੭੦੭) ਗਾਸਿ ੨ । ਅੰਸੂ ੧੬, 

ਏਕ ਮਾਸੁ ਤੌਂ ਇਨ ਸੈਗ ਰਹੋਪੁਨ ਧ੍ਰਮਸਾਲ ਆਪਨੀ ਬਹੋ।ਸਭਿਬਿਵਹਾਰ 
ਬਿਲੋਕਿ ਚਲਾਵਹੁ।ਸਭਿ ਮੈਗਤਿ ਸਤਿਨਾਮੁ ਜਪਾਵਹੁ॥੯॥ ਜਥਿ ਹਮ ਤੁਮ 
ਕਹੁਬੋਲਿ ਪਠਾਵਹਿੰ।ਲਿਖਹਿੰ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ ਪ੍ਰੋਮ ਬਢਾਵਹਿਤਬਿ ਹਮਰੀ ਦਿਸ਼ 
ਆਵਨਿ ਕਰੋ।ਨਾਂਹਿ ਤ ਤਾਵਦ" ਤਿਸ ਪੁਰਿ ਥਿਰੋ'॥੧੦॥ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇ 
ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਮਾਨੋ । ਹਾਥ ਜੋਰ ਕਰਿ ਬਾਕ ਬਖਾਨੇ । “ਇਹ ਤੋ ਸੁਗਮ ਕਾਜ 
ਮਹਿ ਮੋਹਿਂ। ਪਠਹ ਆਪ ਜਹਿ ਆਨੰਦ ਹੋਹਿ ॥੧੧॥ ਜਹਿੰ ਜਾਵਨ ਮਹਿ 
ਜੀਵਨ ਸੈਸੈਤਹਿੰ ਆਇਸੁ ਮੁ ਦੇਹੁ ਨਿਸੈਸੈਦੇਰ ਨ ਕਰੋਂਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹਾਂ। 

ਪ੍ਰਾਨ ਦੇਉ ਮੈਂ ਤੂਰਨ ਤਹਾਂ॥੧੨॥ਕਹਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸਰਲ ਸੁਭਾਉ।ਭਏ 
ਤਰਾਰ ਚਲਿਬੇ ਸੰਗ ਤਾਊ । ਜਨਨੀ ਭਾਨੀ ਢਿਗ ਤਬਿ ਗਏ। ਚਲਨ 
ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਸਗਲ ਕਹ ਦਏ ॥੧੩॥ ਕਰਯੋ ਸਨੇਹ ਅੰਕ ਬੈਠਾਰੇ । ਮਸਤਕ 
ਸੁੰਘਤਿ ਭਾਗ ਉਦਾਰੇ/ਸੁਨਹ ਪੁੱਤ ਪਿਤੁ ਆਇਸੁ ਕਰੋਮਏਸ ਮਹਿ ਨਿਜ 
ਹਿਤ ਨਿਤਿ ਅਨੁਸਰੋ ॥ ੧੪ ॥ ਠਗੈਂਹ ਤ ਗੁਰਤਾ ਘਰ ਤੇ ਜਾਵਹਿ। ਸੇਵਾ 
ਕਰਹਿ ਦਾਸ ਕੌ ਪਾਵਹਿ। ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਕੌ ਸੁਭਾਉ ਅਹੈਕਾਰੀ। ਨਗੇ' ਰਹਤਿ 
ਪਿਤ ਕੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ॥੧੫॥ ਮਹਾਂਦੇਵ ਕੌ ਮਸਤ ਸੁਭਾਉ । ਹਾਨ ਲਾਭ ਕੋ 
ਲਖੋ ਨ ਕਾਉ । ਇਕ ਤੇਰੇ ਪਰ ਮੋਹਿ ਭਰੋਸਾ । ਗੁਰਤਾ ਲੈਂ; ਗੁਨ ਜੁਕਤਿ 
ਅਦੋਸ਼ਾ ! ॥੧੬॥ ਹੇ ਸੁਤ ! ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਆਦਿ। ਦਈ ਦਾਸ ਕਹੁ 
ਕਿਯ ਅਹਿਲਾਦ । ਤਿਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਅਰੁ ਪਿਤ ਮੇਰੇ । ਦੇਤਿ ਭਏ ਪਿਖ 
ਸੇਵ ਘਨੇਰੇ॥ ੧੭॥ ਤਿਨ ਕੇ ਸਮ ਤੁਮ ਘਾਲਹੁ ਘਾਲ। ਆਇਸੁ 

ਅਨੁਸਾਰੀ ਸੰਭ ਕਾਠਅਨਹੀਂ ਗੁਰਨਿ ਕੈ ਮੋਹ ਕਦਾਈ । ਜ਼ੀਬਹਿੰ ਸੇਵਕ; 
ਦੇ' ਬਡਿਆਈ ॥੧੮॥ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿ ਚਿਤ ਨਿਤਿ ਮੇਰੋ । ਤੋਂ ਪਰ ਏਕ 
ਭਰੋਸਾ ਹੇਰੋਂ' । ਰਹੀ ਸੁ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਕੋ ਸਮੁਝਇ । ਨਹਿ ਮਾਨਹਿ ਅਹੇਕਾਰ 
ਕਰਾਇ॥੧੯॥ਹਾਬਨਿ ਕੌ ਮੈਂਡਤ ਰਹਿ ਜੋਹੇ। ਗੁਰਤਾ ਅਪਰ ਸੇਵ ਕਰਿ 
ਲੈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਮ ਆਸ਼ਿਖ ਕਰਵਿ ਉਚਾਰੀ।ਰਹੋ ਸਦਾ ਪਿਤ ਕੇ ਅਨੁਸਾਰੀ” 
॥ ੨੦॥ ਇਮ ਸਮੁਝਾਇ ਨੈਨ ਜਲ ਭਰੇ । “ਜਾਹੁ ਪੁੱਤ  ਆਇਸੁ ਅਸ 
ਕਗੇਸਾਦਰ ਸੀਖ ਮਾਤ ਕੀ ਮਾਨੰ॥ਸੀਸ ਨੰਮ੍ਰਿ ਕਰਿ ਬੈਦਨ ਠਾਨੀ॥੨੧॥ 
ਬਿਦਾ ਹੋਇ ਜਨਨੀ ਤੇ ਨਿਕਸੇ । ਕਮਲ ਪੱਤ੍ਰ ਸੇ ਲੋਚਨ ਬਿਕਸੇ ।ਬਹੁਰ 
ਪਿਤਾ ਕੌ ਕਰਿਕੈ ਨਮੋਤਾਊ ਸੋਗ ਚਲੇ ਤਿਹ ਸਮ॥੨੨॥ਦੋਨ ਹੁੰ ਕਾਤਨਿਆ 
"ਤਦ ਤਕ । ੩੧੩ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂਨੂੰ । ੧ਹੱਬ ਮਲਢ/ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ।_ "ਪਾ੪ #ਪਸ਼=ਮਾਤੂਲ=ਮਮੇ। 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੭੦੮ ) __ ਰਸਿ੨। ਅੱਸੂ ੧੬. 

ਕੌ ਕਰਿ ਬੈਦਨ । ਚਲੇ ਸਕਟ ਆਰੂਢਿ ਸੁਛੇਦਨ । ਸਭਿ ਮਗ ਸਨੈ ਸਨ 
ਕਰਿ ਛੋਰਾਂਜਾਇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ੇ ਪੁਰੀ ਲਹੌਰ॥੨੩॥ਰਚਮੋ ਬਜਾਹੁ ਸੁਤ ਕੌ ਸੈਹਾਰੀ। 
ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਮਿਲਿ ਨਰ ਕੁਲ ਸਾਰੀ। ਜਥਾ ਜੋਗ ਸਭਿ ਕੋ ਹਰਖਾਯਹੁ। 
ਗਏ ਬਰਾਤ ਸੈਗ ਸੁਖ ਪਾਯਹੁ ॥੨੪॥ ਜਬਿ ਲਗ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਂਰਜ ਭਯੋ। 
ਤਬਿ ਲਗ ਬਾਸ ਤਿਨਹੁੰ ਕੇ ਕਯੋ । ਪੁਨ ਅਪੁਨੀ ਧ੍ਰਮਸਾਲਾ ਬਰੇ। ਸਭਿ 

` ਸੈਗਤਿ ਸਿਖ ਆਨੰਦ ਭਰੇ॥੨੫॥ਕਰਤਿ ਪ੍ਰਤੀਖਨ ਪੱਤ੍ਰੀ ਪਿਤ ਕੀ। ਪਰ” 
ਪੰਕਜ ਮਹਿੰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਚਿਤ ਕੀ।ਨਿਸਬਾਸੁਰ ਸਿੰਮ੍ਰਤ ਹੀ ਬੀਤੇਸੁਜਸ ਉਚ/- 
ਰਤਿ ਸੈਗਤ ਥੀਤ੩7॥੨੬ਪ੍ਰੋਮ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਰਧਤੋ ਜਾਇ । ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਬੇ 
ਕੌ ਅਕਲਾਇ।ਖਾਨ ਪਾਨ ਸੁਖ ਸੋਵਨ ਕਰਿਬੋ। ਸਨੋਂ ਸਨੇ ਇਨਕੋਨੈਂ ਪਰ- 
ਹਰਿਬੋ%੨੭॥ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਤ ਸੁਸ਼ੀਲ ਬਿਸਾਲ। ਕਰਹਿ ਸਰਾਹਨ ਸਭਿ 

ਹੀ ਕਾਲ । ਬੀਤ ਗਏ ਇਮੁ ਕਿਤਿਕ ਮਹੀਨੇ । ਕਰਤਿ ਪ੍ਰਤੀਖਨ ਪ੍ਰੇਮ 
ਪ੍ਰਥੀਨੇ॥੨੮॥ਰਾਮਦਾਸ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਤ॥ਇਨਹੁੰ ਨ ਸਿਮਰਜੋ ਪਰਖਨਂ 
ਹਿਤਾ । ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਰਹੈ ਪਾਸ ਨਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ । ਜਾਨਹਿ ਬਡੋ ਆਪ ਕੋ ਮਨ 
ਮੈਂ॥੨੯॥-ਪਿਤ ਪਾਛੇ ਮੈ' ਲੈ ਗੁਰਗਾਦੀ। ਕਰੌਂਸਦਾ ਮਨਭਾਵਤਿ ਸ਼ਾਦੀ । 
ਹਮਰੇ ਘਰ ਮਹਿ ਸਭਿ ਬਡਿਆਈ।ਲੌਕ ਹਜ਼ਾਰਹੁੰ ਪਰਤੇ ਪਾਈ£-॥੩੦॥ 
ਦਰਬ ਛੁਪਾਵਤਿ ਨਿਤਪ੍ਰਤਿ ਨਯਾਰੇ'। ਸਰਬ ਰੀਤਿ ਤੇ ਉਰ ਪੈਕਾਰੇ । ਕੋ 
ਕੋ ਮਾਨਹਿੰਂ ਪਿਤ ਕੀ ਬਾਂਤ।ਨਾਂਹਿ ਤ ਉੱਤਰ'ਦੇਤਿ ਰਿਸਾਤਿ॥੩੧॥ ਹੋਇ 
ਸੁਤੇਤ੍ ਕਰਹਿ ਬਿਵਹਾਰ । ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਿਸ ਕਰਤਿ$ ਜੁਹਾਰੁ” । ਜਿੱਤੇ 
ਮਸੈਦ ਗੁਰੂ ਅਗੁਵਾਈ।ਸਭਿ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਅਨੁਸਾਰ ਰਹਾਈ॥੩੨॥ਕਤੇਮਸੈਦ 
%ਪਹੀ ਕਰੈ' । ਸੈਗਤਿ ਤੇ ਆਨਹਿ ਧਨ ਧਰੈ । ਸਤਿਗਰ ਅਤਿ ਸੁਸ਼ੀਲ 
ਜਨ ਓਟ!1ਪ੍ਰਿਬੀਏ ਕੋ ਸੁਠਾਉ ਲਖਿਖੋਟ॥੩੩॥ਨਹੀਂ .ਹਾਵਹਿੰਤੂਸ਼ਕਿਂ 
ਫਹੈ।ਸ਼ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਨਹਿੰ ਤਿਸ ਕਹੈਂ।ਗਰਭਾ ਉਚਿਤ ਪਛਾਨਹਿੰਨਾਂਹੀਮ 
=ਜਲ ਸਮ ਟਿਕਹਿ ਨੰਮ੍ਰਿ ਥਲ ਮਾਂਹੀਂ॥੩੪॥ਇਸ ਕੇ ਉਰ-ਹੌਕਾਰਬਡੇਗਂ 
। ਜਿਮੁ-ਟਿੱਬਾ ਕਿਤਿ ਹੋਤਿ ਉਚੇਰਾ-। ਯਾਂਤੇ ਤਿਸੁ-ਤੇ.ਰਹੈਂ ਉਢਾਸਿ ।ਗੁਰ/ 

_ ਮਹਿਮਾ ਨ ਲਬਥੈ ਰਹਿ ਪਾਸ॥ ੩੫ ॥ ਜਿਮੁ ਭੀਸ਼ਥ ਕੇ ਨਿਕਟਿ ਰਹੈਥਾਂ <<. ਲਾਗ --------------------------------.-ਮ-= 

“ਸਾਰੀ ਕਲ ਦੇ ਆਦਮੀਆੰ ਨੂੰ । ”ਸੈਗਤ ਵਿਚ ਬੈਠਕੇ। ੧ਛੁੱਠ ਗਿਆਂ । "ਚਰਨੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ । 
ਪਅੱਭਰ। । <ਕੋਈ ਕੋਈ ਰਸ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ । ?#ਮਸ਼ਕਾਸ਼.। "ਏਯਾਂ. ਦੀਓਣ । €(ਜੋ' 
ਗੂਰਜਾਈ ਕਿ) ਜਲ ਵਾਂਗ ਲੀਵੇ' ਥਾਂ ਗ੍ਿਕਦੀ ਹੈ ।_ “੫੦=ਵਨਕੇਰ੍ । 7੫: -ਲਿਖਵਿ', 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਮੂਰਜ। ( ੧੭੦੯) ਰਾਸਿ ੨। ਅੰਸੂ ੧੭ 
“ਹਮ ਤੇ ਮਹਿਮਾ” ਕਹਿ ਗਰਬੈਤਾ' । ਤਿਮਿ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਮਨੁ ਮਾਨ ਘਨੋਰਾਂ। 
ਨਹੀਂ ਨੰਮ੍ਤਾ ਕੋ ਕਰਿ ਨੋਰਾ' ॥੩੬॥ ਮਹਾਂਦੇਵ ਕੋ ਮਸਤ ਸੁਭਾਊ। ਰਹੈ 
ਮੌਨ ਧਰਿ ਕਹੈ ਨ ਕਾਉ । ਕਬਿ ਕਬਿ ਗੁਰ ਸਮੀਪ ਚਲਿ ਆਵਹਿ। ਅਪਰ 
ਬਾਨ ਹੀ ਦਿਵਸੁ ਬਤਾਵੈ॥ ੩੭ ॥ ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਬੀਨੇ। ਪਰਖਨ 
ਕੀਨ ਸੁ ਨੰਦਨ ਤੀਨੇ । ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਲਵਪੁਰਿ ਮੈਂ ਰਹੈਂ। ਕਬਿ ਨ ਸੈਦੇਸੋ 
ਲਿਖਿ ਪਠ ਕਹੇਂ"॥੩੮॥ਤਿਨ ਕੋ ਉਰ ਨਿਤ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਵਾਹੂ। ਬਧਤਿ ਜਥਾ. 
ਨਦਿ ਪਾਵਸ ਮਾਂਹੂ" । ਸਿਮਰਹਿੰ ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਪਿਤ ਗੁਰ ਕੌ -ਕਬਿ ਦਰ- 
'ਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਿੰ“ ਸੁਖ ਉਰ ਕੋ-॥੩੯॥ਰਾਗਨ ਬਿਖੈ ਸ਼ਬਦ ਕੋ ਗਾਵੈਂ। ਮਹਾਂ 
ਪ੍ਰੀਤਿ ਤੇ ਚਿਤ ਉਮਗਾਵੈਂ । ਲੋਚਨ ਭਰੇ ਨੀਰ ਬਲਕਾਵੈਂ । ਹੋਤਿ ਰੁਮੰਚ 
ਮਹਾਂ ਅਕੁਲਾਵੈਂ॥੪੦॥ ਬਿਰਹਿ ਪੀਰ ਤੇ ਪੀਰੋ ਚੋਗ। ਦੁਰਬਲ ਹੋਏ ਸਗਰੇ 
ਅੰਗ-ਮੋਹਿ ਬਿਸਾਰਯੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼੍ਰਾਮੀ । ਯਾਦ ਨ ਕੀਨਸਿ ਅੰਤਰਜਾਮੀ 
॥੪8੧॥ਜਾਉ? ਆਪ ਤੇ ਸ਼ਕਤਿ ਨ ਐਸੇ ਪਿਤ ਕੇ ਬਾਕ ਨ ਉਲੰਘਵ ਕੈਸੇ 
1“ਹਮਰੇ ਕਹੈ ਆਵਨੋ ਇਤ””-। ਤਿਸੀ ਬਚਨ ਕੋ ਪੁਨ ਪੁਨ ਚਿਤੈਂ॥੪੨॥ 
ਜਥਾ ਪਿੰਜਰੇ ਪੰਖੀ ਪਾਯੋ । ਤਿਮ ਆਇਸੁ ਮਹਿ ਵਸ ਨਹਿ ਆਯੋਂਦੀਰਘ 
ਸ੍ਰਾਸ ਲੋਤਿ ਬਹੁ ਬਾਰੈ।-ਮੋਕਹੁ ਕਰਯੋ ਸਦਨ।ਤੇ ਨਯਾਰੇ-॥ ੪੩॥ ਕਬਿ_ 
ਗਾਵਤਿ ਗਦ ਗਦ ਸੁਰ ਹੋਵਤਿ। ਪਿਤਾ ਪਰਮਪ੍ਰਿਯ ਨਿਕਟ ਨ ਜੋਵੜਿ। 
ਕਥਿ ਸੈਗਤਿ ਮਹਿ ਗੁਰ ਗੁਨ ਕਹੈਂ।ਕਮਲ ਬਿਲੋਚਨ ਤੇ ਜਲ ਬਹੈ॥੪੪॥ 
ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਥਿਤ ਰਹੇ ਲਹੌਗ ਨਿਤ ਸਿਮਰਤਿ ਸੋਢੀ ਸਿਰਮੌਰ। ਬਿਰਹਿ 
ਬਹੁਤ ਤੇ ਬਯਾਕਲ ਬਨੇ । ਪਾਇ ਕਹਾਂ ਸੁਖ, ਮਿਲਿਬੇ ਥਿਨੋ'੧੪੫॥ਇਤ 
ਬੰਤਿਗੁਰ ਕਥਿ ਗੋਇੰਦਵਾਲ। ਬਸਹਿੰ ਸੈਗਤਾਂ ਸੈਗ ਬਿਸਾਲ । ਸੁਧਾ ਸਰੋ- 
ਵਰ ਕਬਹੂੰ ਰਹੈਂ'। ਬਹੁ ਸ਼ਿੱਖਯਨ ਕੀ ਦੁਰਮਤਿ ਦਹੈ' ॥੪੬॥ %ਤ ਘਰ ੩੩ ,ਤਾ੫ 
ਫੁਭਜ-ਗਿਵੋ- ਦ/ਡਯ ਰਾਮ 'ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਲਹੌਰ ਗਮਨ' ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਖੋੜਸਸੇੰ ਅੰਨੂ । ੧੬ /। 
੧੭. [ਭਾ: ਤੀਰਥਾ; ਇਸ਼ਨਦਾਸ, ਮਾਣਕ ਚੰਦ, ਪਦਾਰਥ, ਤਬ ਭਾਗੂ ਪੂਤਿ ਉਪਦੇਸ਼] ॥ 

ਫੋਹਰਾ ॥ ਸਭਰਵਾਣ ਸਿਖ ਤੀਰਥਾ” ਆਇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਾਸ। ਨਮਸਕਾਰ 
ਪੰਜਵੇਂ ਤੋਰਥ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗੰਹਣ ਵਾਲਾ ਕਹੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਰ (ਇਸ ਤੀਰਬ) ਦੀ ਮਚਿਮੰ ਹੈ . 
(ਇਸ ਤਨ੍ਹਾਂ) ਕਹਿਕੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰੇ । “ਟਿੰਮ੍ਰਤਾ ਨੂੰ ਨੇਕੇ ਨਹੀ ਆਉਣ ਦੇਂਦਾ । ੧ਕਹਿਕੇ _ 
ਯ ਲਿਖਕੇ ਸੰਦੇਸਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਘਲਿਆ । ਨਦੀ ਬਰਸਾਤ ਵਿਚ । “ਕਰੈ, ਕਰਨਗੇ । . 
ਅਪਣੇ ਆਪ । “ਸਾਡੇ ਕਹਿਆ ਇਧਰ ਆਵਣਾਂ । ਭਾਵ ਆਗਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਕੇ. 
ਭੋਚੀਂ-ਆਏ । ਦੰਮਿਲੇ ਬਿਨਾਂ । "ਤੀਰਥ! ਨਾਮੇ ਸੱਭਰਵਾਲ ਜਾਤਿ ਦਾ ਖਤਰੀ। _ ਰ੍ 

%0੫=ਪਿਡ ਚਹੈ। 7 ਪ੪-ਸਡਿਨਿ । ਊ੫ਜ=ਖਸ਼੍ਵਸ਼ਮੋ। 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜੈ । ( ੧੭੧੦ ) ਰਾਸਿ ੨। ਅੰਸੂ ੧੭, 

ਕਰਿ ਬੈਠਿਗਾ ਧਰਹਿ ਸ਼੍ਰੇਯ ਕੀ ਆਸ॥੧॥ਚੌਪਈ।/ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਮੈਂ ਆਯੋ ਤੁ 

`ਸ਼ਰਨੀ.ਸ਼੍ਰੇਯ ਦੇ ਜੁ ਉਪਦੋਸ਼ਹ ਕਰਨੀ'। ਰਾਵਰਿ ਮੁਖ ਤੇ ਸੁਨਹਿੰ ਜੁ ਬੇਠ। 

ਬਿਨਸਹਿੰ ਪਾਪ ਹੋਤਿ ਚਿਤ ਚੈਨ'॥੨॥ਤਬਿ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਦਾਸ ਉਪਦੇਸ਼।-ਸਜ਼ੁ 

ਸਮ ਅਪਰ ਨ ਪੁੰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਮਸਚ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੇਰਾ। ਸਚੁ ਤੇ ਪਾਯਹਿ 
ਸਾਚੁ ਬਸੇਰਾ ॥੩॥ਦੁਹਿ ਲੋਕਨ ਮਹਿ ਸੁਖ ਲਾਹ ਸਾਂਚੋ। ਸੁਰ ਸਨਮਾਨ/ਹ 

ਜੋ ਸਚੁ ਰਾਚੋ । ਸਾਚੁ ਪੁਰਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੈਗੀ । ਬਡਿ ਪੁੰਨਨਿ ਤੇ ਸਾਚੁ 

ਪ੍ਰਸੈਗੀਂ॥੪॥ਸੁਮਤਿ ਬਿਚਾਰੁ ਸਾਚੁ ਹੀ ਕਹੈਂ।ਸੂਖਮ ਕੋਦ ਏਕ ਇਮੁ ਲਹੇਂ। ਲੇ 
੮੨ 

ਸਾਚੁ ਕਹੇ ਕਿਸ ਕੌ ਹੁਇ ਬੁਰੋ। ਤਹਾਂ ਕੂਰ ਕਹਿ; ਸਚੁ ਪਰਹਰੋ ॥੫॥ਇਸ 

ਪਰ ਇਕ ਪ੍ਰਮੈਗ ਸੁਨਿ ਲੋਹੂਨਨਿਰਨੈ ਕਰਿ ਪੁਨ ਕਹਨਿ”ੈਂਕਰੇਹੂ'। ਥਿਰਕੋ 
ਸਾਧ ਇਕ ਨ੍ਰਿਪ ਕੋ ਦ੍ਰਾਰੇ। ਬੈਠੇ ਕੇਤਿਕ ਮਾਸ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ॥੬।ਸੋ ਨ੍ਪ ਪੁੱਤ੍ਰ 
ਬਯਾਹੁ ਕਰਿ ਆਯੋ । ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਛਾਹੁ ਵਧਾਯੋ । ਰਾਜ ਕੁਅਰ ਇਕ 

ਮੰਦਰ ਮਾੰਹੂਲੋ ਕਰਿ ਬਧੁ ਸੁਪਤਿ ਭਾ ਤਾਂਹੂ।੭॥ ਕਿਤਿਕ ਰਾਤਿ ਬੀਤੇ ਸੁਖ 
ਪਾਈ। ਤਾਂਹਿ ਬਧੂ ਕੋ ਨੀਂਦ ਨ ਆਈ । ਜਮਧਰ ਹੂਤੀ ਸਿਰਾਨੇ ਧਰੀ 

ਲੋ ਤ੍ਰਯ ਨੇ ਸੋ ਦੈਖਨਿ ਕਰੀ ॥੮॥ ਅਤਿ ਤੀਛਨ ਹੈਰੀ ਲੋ ਹਾਬ। ਪਰਯੇ 

ਸੁਪਤ ਸਾਥੈ ਤਿਸ ਨਾਥਛੁਟੀ ਅਚਾਨਕ ਕਰ ਤੇ ਜਬੈ। ਗਿਰੀ ਉਦਰ ਪਰ 
-ਧਸਿਗੀ ਤਬੈ ॥੯॥ ਨ੍ਰਿਪ ਸੁਤ ਮ੍ਰਿਤਕ ਭਯੋ ਤਤਕਾਲ । ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਤ੍ਰਿਯ 
ਰਿਦੈ ਬਿਸਾਲ । ਭਈ ਪ੍ਰਾਤਿ ਪਿਖਿਕੈ ਨ੍ਰਿਪ ਜਾਨਯੋ । ਸਭਿਨਿ ਸਾਬ ਤਬਿ 
ਬਧੁ ਬਖਾਨਕੋ ॥ ੧੦ ॥ ਇਹੁ ਜੋ ਸਾਂਧ ਰੂਪ ਕਰਿ ਬਿਰਯੋ। ਆਇ ਇਹ੍ਂ 

ਕੌ ਹਤਿਕਰਜੋ।ਸੁਨਭੂਪਤਿ ਰੋਦਤਿ ਬਿਰਲਾਪਤ । ਗਹਜੋ ਸਾਧੁਕੌਬਰੁ 
ਸੈਤਾਪ੩%॥੧੧॥ਪੁਨਿ ਸਭਿ ਮਿਲਿ ਨ੍ਰਿਪਰਿਦੇ ਬਿਚਾਂਰ॥-ਇਸ ਮਾਰੇ ਸੁਕ 

ਜਿਯ ਨ ਹਮਾਰਾਂ-। ਏਕ ਹਾਥ ਕੌ ਕਾਟਿ ਨਿਕਾਰਾ । ਚਲਯੋ ਸਾਧ ਲੰਚ 

ਕਸ਼ਟ ਉਰ ਕੇ ਘਰ ਹੈ ਨਜਾਇਨਹਿ ਅਘ ਮੈਂ 
ਕਿਯ,ਮਿਲੀ ਸਜ਼ਾਇ। ਮੋਹਿ ਸਾਬ ਅੰਨਕਾਇ ਕਿਯੋ ਹਰਿ-ਪਇਮ ਬਿਚਾਰੇ 
ਚਿੰਤਾ ਬਡਿ ਉਰਧਰਿ ॥ ੧੩ ॥ ਸੁਨਜੋ-ਬਸੈ ਦਿਜ ਕਾਂਸ਼ੀ ਮਾਂਹਿ । ਪ੍ਰਿਥਮ 

ਜਨਮ ਕੀ ਸੁਧਿ ਕੋ ਪ੍ਰਾਹਿ। ਕਰਮ ਵਿਪਾਕ ਸੁ ਰ੍ਰੌਥ' ਬਿਚਾਰੇਦੁਖ ਸੁਖ ਕੌ 

“ਜੇ ਕਰਨੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇਵੇ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ੋ । “ਮੈਲੀ । “ਭਾਵ ਆਖੇ । “ਦੁਖ ਦਿੱਤ । “ਕਰਆੀਂ 
ਦੇ ਫਲ ਦੱਸਣ ਵਾਲ। ਰ੍ਰਬ । #੫੧=ਗ੍ਰਹਿਨ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੭੧੧) ਰਾਸਿ ੨ । ਅੱਸੂ ੧੭. 
ਸਭਿ ਹੇਤਿਉਚਾਰੈ-॥੧੪॥ਗਯੋਸਾਧ ਬੂਝਤਿ ਘਰਨਾਮੁਦਿਜਨ ਹਤੋਬੈਠੀ 
ਡਿਸੁ ਬਾਮ”।ਪੁਛਤਿ ਭਯੋਬਿੱਪੂ ਕਿਤਗਯੋ?ਨਸੁਨ ਤ੍ਰਿਯ ਰਿਦੈ ਰੋਸਬਹ 

_ ਕੱਯੋ ॥੧੫॥ ਕੁਛ ਨਿਜ ਪਤਿ ਕੌ ਗਾਰਿ ਉਚਾਰੀ। ਨਿਠੁਰ ਸਾਧ ਕੋ ਕਰਿ 
ਕਲਹਾਰੀ'। ਝਿਸਮਤਿ ਰਹਜੋ-ਕਹਾਂ ਦਿਜ ਨਾਰਿਊ।ਸੋ ਪੰਡਿਤ ਮੈਂ ਸੁਨਜੋ 
ਉਦਾਰ-॥੧੬/ਥਰਜੋ ਦ੍ਰਾਰ ਬਾਹਰ, ਦਿਜ ਆਯੋ। ਸਭਿ ਅਪਨੋ ਪਰਸੰਗ 
ਸਨਾਯੋਵੇਰਕਹੀਤਿਸੁਤ੍ਰਿਯਕੀ ਬਾਤ/'ਬੂੜੇ,ਗਾਰਿਨਿਕਾਰਤਿਜਾਤ॥੧੭॥ 
ਪੰਡਿਤ ਬੈਠਿ ਬਿਚਾਰ ਸੁਨਾਯੋ। “ਕਾਰਨ ਸੁਨਹੁ ਆਂਪ ਜਿਸ ਆਯੋ। 
ਪ੍ਰਿਥਮ ਜਨਮ ਮਹਿ ਤੁਮ ਦਿਜ ਹੁਤੋ।ਬੈਠਜੋ ਜਲ ਤਟਮੱਜਨ ਕਿਤੋ॥੧੮॥ 

_'ਏਕ ਹਾਥ ਗੋਮੁਖੀਮੜਾਰੀਵੇਰਤਿ ਮਾਲਾ ਉਚ ਉਸਾਰੀਤਥਿ ਇਕ ਧੇਨੁ 
ਤ੍ਰਾਸ ਕੋ ਪਾਇਤੁੜ ਆਗੈ ਕੋ ਗਈ ਪਲਾਇ ॥ ੧੯॥ ਪੀਫੇ ਆਯੋ ਦੁਸ਼ਟ 
ਕਸਾਈ । ਤਿਨ ਬੂੜੀ-ਇਤ ਦਿਸ਼ ਗੋ! ਆਈ$-4 ਮੋਨ ਧਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਨ 
ਅਲਾਈ।-ਗਈ ਦਿਤਹਿ-ਕਰ ਸਾਬ ਬਤਾਈ॥੨੦॥ਜਾਇ ਗਹੀ ਸੋ ਧੇਨੁ 
ਬਿਚਾਰੀਲੇ ਨਿਜ ਸਦਨ ਬਿਖੈ ਤਿਨ ਮਾਰੀ । ਪੂਰਬਲੇ ਪੁੰਨਨ ਕੋ ਪਇ। 
ਭਯੋ ਕਸਾਈ ਸੁਤ ਨਰ ਰਾਇ';॥੨੧॥ਨ੍ਿਪ ਕੀ ਸੁਤਾ ਧੇਨੁ ਤਨ ਪਾਯੋ4 

_ਹਿਤ ਬਦਲੇ ਸੈਜੋਗ ਬਨਾਯੋ । ਤਿਸ ਭ੍ਰਿਯ ਨੇ ਸੋ ਨ੍ਿਪ ਸੁਤ ਮਾਰਜੋ। ਕਰੇ 
ਤ੍ਰਾਸ ਤੁਵ ਨਾਮ ਉਚਾਰਜੋ।੨੨॥ਹਾਬਥ ਸਾਥ ਤੈਂ ਧੇਨੁ ਬਤਾਈ।ਤਿਸਕੋ ਫਲ 
ਭਾਉਦੀਨ”ਕਟਾਈ.ਪ੍ਰਭੁ ਅੰਨਜਾਇ ਕਰਹਿ ਨਹਿ ਕੈਸੇਕਰੇ ਕਰਮ ਤੇ ਦੇ 
ਵਲ ਤੋਸੇ॥੨੩॥ਮਮ ਤ੍ਰਿਯ ਕੋ ਸੁਨਿ ਲੇਹੁ ਪ੍ਰਸੈਗ । ਨਹਿ ਸੈਸੈ ਕਰੀਅਹਿ 
ਚਿਤ ਸੈਗਪੂਰਬ ਜਨਮ ਕਾਗ ਕੋ ਮੇਰ।ਗਧੀ ਤ੍ਰਿਯਾ' ਪਿਠ ਘਾਵ ਘਨੇਰਾ 
॥੨੪॥ ਮੈ ਆਯੋ ਪਿਖਿ ਚੋਂਚ ਚਲਾਈ। ਵਸੀ ਅਸਥਿ ਮਹਿੰ ਨਹਿੰ ਨਿਕ- 
ਸਾਈ।ਸ੍ਰੀ ਗੈਗਾ ਜਲ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ੀਆਗੇ ਗਮਨਤਿ ਪੀਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੀਂ।੨੫॥ 
ਜੋ ਜਮੋਂ ਮੇਂ ਨਿਜ ਚੋਂਚ ਨਿਕਾਰੀਤਜੋਂ' ਤਯੋ' ਦੁਖ ਤੇ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਹਿ ਬਾਰੀ" 
ਜਹਿੰ ਰੈਭੀਰ ਧਾਰ ਤਹਿ ਗਈ । ਫਸੀ ਚੁੰਚ ਬਿਚ ਨਹਿ ਨਿਕਸਈ॥੨੬॥ 
"ਬੂਹਮਣ ਹੈ ਨਗ ਸੀ ਉਸਦੀ ਵਹੁਟੀ ਬੈਠੀ ਸੀ । ਦਕਲਹਣੀ ਨੇ ਸਾਧ ਨੂੰ (ਬੀ) ਕਨੌਰ ਵਾਕ 
ਕਹੇ। “ਗ੍ਰੰਪਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੱਥ ਪਾਕੇ ਮਾਲਾ ਫੇਰਦੇ ਹਨ । ਝਗਊ । “ਕਸਾਈ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤ 
ਹੋਯਾ । $ਗਊ ਨੇ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰੀ ਦ। ਸਰੀਰ ਪਾਯਾ । “(ਤੇਰਾ ਦੱਬ) ਕਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । 
(ਇਹ) ਤ੍ਰੀਮਤ ਖੋਤੀ ਸੀ । ੯ਪੀੜਾ ਬਹੁਤੀ ਕਰਕੇ । "“ਪਾਣੀ ਵਿਚ । _#੫>-ਦਿਜਨ ਹੁਤੀ 
ਬੈਠੀ ਤਿਸ ਬਾਮ । 'ਪਾ£-ਜਿਸ । ਤੰਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪੂਕਾਸ਼ ਉੱਤਰਾਰਧ 
ਅਧਜਾਯ ੫੩ ਅੰਕ ੭੨ ਹੇਠਲੀ ਟੂਕ । ___ਊਪ=-ਭੂਜ । ਰ੍ 



_ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੭੧੨ ) ` ਗਾਸਿ ੨। ਅੰਸੂ ੧੭. 

ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬਹਾਏ ਦੋਊ। ਬੂਡ ਸਰੀਰ ਤਯਾਗ ਕਰਿ ਸ
ੋਉ । ਰੀ ਰੀਗਾਂ 

ਜਲ ਕੌ ਫੇਲ ਭਯੋ(ਦੁਹਨਿ ਬਿੱਪ੍ਰ ਘਰ ਜਨਮ ਸੁ ਲਯੋ॥੨੭॥ਪੁਨ 
ਸਖਧ ਭਾ 

ਇਹੁ ਸੈਗ ਮੇਰਾ । ਪ੍ਰਿਥਮ ਜਨਮ ਦੁਖ ਦੀਨ ਬਡੇਰਗਯਾਂ ਤੇ ਕਹਿ ਕ
ਠੋਰ - 

'ਦਖ ਦੇਤਿ । ਪੂਰਬ ਕਰਮ ਤਾਂਹਿ ਫਲ ਲੇਂਤਿ? ॥੨੮॥ ਸੁਨਤਿ ਸਾਧ ਤਬ 

ਨਿਸ਼ਰੈ ਆਯ।-ਬਿਨਾਂ ਕਰਮ ਦੁਖ ਸੁਖ ਨਹਿ ਪਾਯੋ-ਸ਼੍ਰੀਗਰ 
ਕੁਨੇਂਦਸਾਛੂ 

ਦਿਜ ਕਹਜੋਧੇਨੁ ਬਤਾਇ ਇਤੋ ਦੁਖ ਲਹ ॥੨੯॥ ਸ਼ਾਰਤ” ਕਰਿ ਜਿਸ 

ਹਾਬ ਬਤਾਈ । ਸੋ ਕਟਵਾਇ ਪੀਰ ਕੋ ਪਾਈ ।ਖੁਰਬ ਕਰਮ ਵ
ਲ ਮਿਟਤੋ 

_ਨਾਂਗਿਸੀਤਾਂ ਦੁਖ ਪਾਏ ਬਨ ਮਾਂਹਿ॥੩੦॥ਗੁਰ,ਦਿਜ,ਮੈਤ,ਪੇਨ;ਦੁਖਪਾਵੈ। 

ਜਿਸ ਕੇ ਸਾਚੁ ਕਹੇ ਹੁਇ ਜਾਵੋਂ।ਸੋਂਅਸ ਸਾਚੁ ਨਰਕ ਮਹਿੰਡਾਰ।ਸਮਤਿ- 

ਫੈਤ ਨਹਿ ਕਬਹੁੰ ਉਚਾਰੈ॥੩੧॥ਜਿਸੁ ਸਚ ਤੇ ਦ੍ਖ ਪਾਵਹਿ ਪ੍ਰਾਨੀ।ਸੋ ਨਹਿ 

ਬਿਚਾਰ ਸੁਜਾਨੀ।ਅਪਰ ਸਰਬ ਬਿਵਹਾਰ ਮਬਾਰੇ।ਸਖਹਿਤ ਪਾਵਨ
” 

ਉਚਾਰੇ॥੩੨॥ਝੂਠ ਸਮਾਨ ੫੫ ਨਹਿ ਕੋਈ। ਕਹੈ ਨ ਕਬਹੂੰ ਗੁਰ 

ਜੋਈ।ਜਹਿੰਪ੍ਰਾਨੀ ਮਰਬੇ ਤੇ ਛੁਟੇਕਿਧੋਂ ਪਰੋ ਕਿਹ ਸੈਕਟਮਿਟੋ॥੩੩ 

ਹੈ ਸਾਚੁ ਸਮਾਨ । ਪਰ ਹਿਤ” ਹੋਤੇ ਕਰਹਿ ਬਖਾਨ'ਗੁਰ ਤੇ: ਆ 

ਬੈਠਿ ਕਰਯੋ ਦਰਸ਼ਨ ਅੰਭਰਾਮ। ਹਾਂਥ ਜੋਰ ਕਰਿ ਅਰਜ਼ ਗੁਜਾਂਰੀ । 
ਮਰਨ ਤੇ ਲੇਹੁ ਉਬਾਰੀ॥੩੬॥ਸਹਤ ਕੁਟੈਬ ਹੋਇ ਕੱਲਯਾਨੇ।ਅਸ 

ਉਪਦੇਸ਼ ਮਹਾਨੇ।ਕਰਜੋ ਵਾਕ ਤਬਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵ।“ਕਰਹੁ ਆਪ 

_ਸਿੱਖਯਨਿ ਸੇਵਾ ॥੩੭॥ ਬਨਿਤਾ; ਸੁਤ, ਤਨੁਜਾਂ, ਸਿਖਰਾਵਹੁ । ਕਹਿ 

ਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਿਵਾਵਗ ਲਖਹੁ-ਵਾਹਿਗੁਰ ਕੇ ਹਮ ਦਾਸ-ਤਿਮ ਸੁੜ 

ਦਾਸ ਗੁਰ ਪਾਸ॥੩੮॥ਜਥਾਂ ਖਸਮ ਕੇਂਦਰ ਪਰ ਘੋਰਾ। ਚਾਕਰ ਚੜ੍ਹ 

ਹਿ ਦੇ ਛੋਰਾ। ਤਬਿ ਸਭਿ ਚਿੰਤ ਖਸਮ ਕੋ ਹੋਇਖਾਨ ਪਾਨ ਦੇਪੋਖਹਿ 

॥੩੯॥ ਤਿਮ ਅਪਨੋ ਸਗਰੋ ਪਰਵਾਰ । ਸੈਂਪਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਦਰ- 

` ਨਿਤ ਉਿਮ ਇਸ਼ਾਰਤ] । “ਜਿਸ ਸੱਜ਼ਦੇ _ਕਿਹਾਂ (ਇਹ ਗਲ) ਹੇ ਜਾਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ' 

9 9 ਗਊ ਦੁਖ ਪਾਉਣ । ਸੁਖ ਪਾਵਣ ਵਾਸੰਤੇ । “ਪਰਾਇਆ ਗਨੀ
 । ਰੱ 

ਬਘ' 

#ਪਸ=ਜੋ।__1ਪ੪=ਗੰਹੇ । __ ਤੁੱਪਾ=ਕੈ । 



ਸ਼੍ਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਭਾਪ ਗੂਰਜ । ( ੧੭੧੩) ਰਾਸਿ ੨। ਅੰਸੂ ੧ਢ _ 
ਬਾਗਤਜਹਿ ਅਪਨਹੋ' ਤਿਨ ਤੇ ਘਨੋ। ਜਾਨਹਿੰ ਤਰੀ ਮੈਲ ਗਨ ਮਨੋ” 
੪੦॥ਤਬਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਪਰਿ ਹੈ ਲਾਜਕਰਹਿ ਨਿਬਾਹਨ ਸਕਲ ਸਮਾਜ। 
ਭੋਜਨ ਵਸਤੁ ਭਲੇ ਪਹੁੰਚਾਵੈ। ਸ਼ਰੋਯ ਕਰਹਿ ਗਨ ਕਸ਼ਟ ਮਿਟਾਵੈ' ॥੪੧॥ 
ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਮਾਣਕ ਢੈਦ ਪੂਰੋ। ਸੁਨਿ ਗੁਰ ਕੋ ਉਪਦੇਸ਼ਨਿ ਰੂਰੋ ।ਕਰਯੋ 
ਕਮਾਵਨਿ ਨੀਕੇ ਮਾਨਿ।ਅੰਤਕਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤਿਕਲਯਾਨ॥੩੨॥ਸਿੱਖ ਪਦਾਰਥ 
ਤਾਰੂ;ਭਾਰੂ। ਤੀਨੋ ਚਲਿ ਆਏ ਗੁਰਦ੍ਰਾਰੁ । ਆਗੈ ਲਾਗਜੋ ਬਡਿ ਦੀਵਾਨ । 
ਕਬਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਤਿ ਮਹਾਂਨ॥੪੩॥ਸੁਨਿ ਗੁਰ ਬਚਨ ਕਯੋ ਉਰ ਤ੍ਰਾਂਸੁ । 
ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਕੀਨੀ ਅਰਦਾਸ। “ਹਮ ਕ੍ਟੈਬ ਮਹਿ ਅਧਿਕ ਲਪੇਟੇ। ਪਢਨ 
'ਸਨਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨ ਭੇਟੇਂ॥੪੪॥ਸਤਿ ਸੇਗਤਿ ਹੋ ਨਦਿੰਨੈਂਕਿਸ ਬਾਰਗੁਰ 
ਜੀ!ਕਿਮ ਹੁਇ ਹਮਹੁੰ ਉਧਾਰ।ਆਇ ਪਰੇ ਅਬਿ ਸ਼ਰਨਿ ਤੁਮਾਰੀਕਰਹੁ 
ਆਪ ਕੱਲਯਾਨ ਹਮਾਂਰੀ॥੪੫॥ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਗਿਰਾ ਬਖਾਨੀ/ਵਾਹਿਗੁਰੂ 
ਸਿਰਜੇ ਜੇ ਪ੍ਰਾਨੀ। ਪੂਰਬ ਸਭਿ ਹਿਤ ਕਰਜੋ ਅਹਾਗ।ਯਾਂਤੇ ਤੁਮ ਬੈਠੋ ਗੁਰ 
`ਦ੍ਰਾਰਰ੪੬/ਧਰਹੁ ਸਿਦਕ ਉਰ ਡੋਲਹੁ ਨਾਂਹੀ। ਸਿਮਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਨਮਾਂਹੀ 
`। ਤੁਮਰੇ ਸਨਬੈਥੀ ਸਮੁਦਾਇ । ਸਭਿ ਕੋ ਰਿਜ਼ਕ ਤਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾਇ॥੪੭॥ 

` ਡੁਮਰੋ ਰਿਜਕ ਇਹਾਂ ਗੁਰ ਦੇਹਿਜਨਮ ਸੁਧਾਰੋ ਪਰਖਹ ਦਹੁ) ਸੁਨਿ ਤੀਨੋ 
ਨਿਜ ਪੁੱਤ ਬੁਲਾਏ।ਕਹਜੋ“ਤਰੁਨਤ/ ਤੁਮ ਅਬਿ ਪਾਏ॥੪੮॥ਭਏ ਕਿਰਤ 
ਲਾਇਕ“ਨਿਰਧਾਰਹੁ । ਅਬਿ ਘਰ ਕੌ ਸਭਿ ਕਾਰ ਸੰਭਾਰਹੁ। ਉੱਦਮ ਕਰੋ 
ਲਾਭ ਹੁਇ ਜੇਤਾ । ਗੁਰ ਕੋ ਦਸਵੈਧ ਕਾਵਹੁ ਤੇਤਾ ॥੩੯॥ ਆਵਹਿ ਸਿਖ 
ਕਰਹ ਤਿਹ ਸੇਵ।ਹਮ ਅਬਿ ਰਹੈਂ ਦ੍ਰਾਰ ਗੁਰਦੇਵ।ਪਾਨੀ ਪੱਖਾ ਸੇਵ ਕਮਾ- 
ਵਹਿੰ।ਸਤਿਸੈਗਤਿ ਕਰਿ ਸੇਵ ਰਿਬਾਵਹਿੰ ॥੫੦ ॥ ਕਥਾਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਨਹਿ 
ਅਨੰਦੇਹੁਇ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਕੱਲਯਾਨ ਬਿਲੰਦੇ।ਇਮ ਤੁਮਰੀ ਭੀ ਹੁਇ ਕੱਲਯਾ- 
ਨਨਇਮ ਸਿੱਖਤਾ ਦੇ ਕੁਟੰਬ ਮਹਾਂਨ॥੫੧॥ਕਰਨ ਲਗੇ ਗੁਰ ਸੇਵ ਘਨੌਰੀ। 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੁਕਤਿ ਅੰਤ ਕੀ ਬੇਰੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਤਨ ਬਿਖੈ ਸਮਾਏ। ਜਨਮ 
ਮਰਨ ਕੇ ਬੈਧ ਮਿਟਾਏ ॥੫੨॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸ਼ੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਏੇ ਦੁੜਿਯ ਰਾਂਸੇ 
€ਸ਼ਿੱਖਨ” ਪ੍ਰਨੈਗ ਬਰਨਨ ਨਾਮੁ ਸਪਤਦਸ਼ਮੋ ਅੰਸੂ ॥ ੧੭1 __ ਰ੍ 

੧੮. [ਮਹਾਂਨੰਦ,ਬਿਧੀ ਚੰਦ । ਧਰਮ ਦਾਸ ਆਦਿ ਸਿੱਖਾਂ ਪੂਤਿ ਉਪਦੇਸ਼] । 
` ਢੋਹਰਾ॥ ਮਹਾਂਨੌਦ ਕੇ ਸੈਗ ਮਿਲਿ ਬਿਧੀ ਚੇਦ ਹੁਇ ਦੌਨ।ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ੍ਯੋ 
੧ਅਪਣੱਤ । “ਜਾਣੋ” ਕਿ ਮਾਨੋ ਸਾਰਾ ਬੇੜੀ ਦਾ ਮੇਲ! ਹੈ । ਨਹੀ ਮਿਲਦਾ । “ਜਵਾਨੀ । 
ਕਮਾਉਣ ਜੋਗੇ । #ਪ:=ਹੋਤ ਨ ! 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੂਤਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੭੧੪ ) ਰਾਸਿ ੨। ਅੰਸੂ ੧੮, 
ਗੁਰੂ ਕੋ ਬੈਦਨ ਕੀਨਸਿ ਔਨ'॥੧॥ਬੌਪਈ॥ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਕਰਿ ਥਿਰੇ ਅਗਾ- 
ਰੀ। ਸੁਖ ਗਰਜੀ” ਨਿਜ ਅਰਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰੀ“ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੋ ਤ੍ਰਾਸ ਹਮਾਰੇ । 
ਭ੍ਮਣ ਮਿਫਾਵਹ ਜੇ ਦਖਵਾਰੇ॥੨॥ਜਨਮ ਅਨੇਕ ਧਰੇ ਪੁਨ ਹਮਰੇ। ਰਾਗ 
ਦੈਸ਼ ਬਸਿ ਜੂਨਨਿ ਪਰੇ। ਅਬਿ ਚਲਿ ਆਏ ਸ਼ਰਨਿ ਤੁਮਾਰੀ।ਕਰਹੁ ਕ੍ਰਿਪਾ 
ਕਰਿ ਸੁਗਤਿਹਮਾਰੀ॥੩॥ਸਨਿ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਕਰਿ ਕਰੁਨਾ। ਸ਼ੁਭ ਉ੫- 
ਦੇਸ਼ ਤਿਨਹੁ ਪ੍ਰਤਿ ਬਰਨਾ।ਅਪਨੇ ਜਬੈ ਸਰੂਪ ਪਛਾਨਹੁੰ। ਜਨਮ ਮਰਨ 
ਤਬਿ ਬੈਧਨ ਹਾਨਹ? ॥੪॥ ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਸੁਨਿ ਦੌਨਿ ਬਖਾਨਹਿੰ'/ਹਮ ਤੋਂ 
ਇਹੁ ਸਰੂਪ ਨਿਜ ਜਾਨਹਿਜਨਮੇ ਹੁਇ ਨੈਦਨ ਖੱਤ੍ਰੀਨ' ਖੱਤ੍ਰੀ ਹੈਂ ਨਰ 
ਤਨ ਮਨ ਚੀਨ ॥੫॥ ਪੂਰਬ ਬਾਲਕ ਬਯ ਕੋ ਧਰੇਤਰੁਨ ਭਏ ਅਬਿ ਬਹੁ 
ਬਲ ਭਗੇ ਬਿਨ ਤਨ ਅਪਰ ਕਛੁ ਨਹਿ ਜਾਨਹਿੰ। ਅਪਨੋ ਰੂਪ ਇਹੀ ਹਸ 
ਮਾਨਹਿੰ॥੬॥ਤਬਿ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਕ ਉਚਾਰਾ£ਮਾਤ ਪਿਤਾਨੋ ਇਹੁ ਤਨ 
ਧਾਰਾ। ਜਾਤਿ ਰੁ ਨਾਮਾਂਤਿਨਹੁਂ ਕਲਪਾਏ'। ਨਿਜ ਮਤਿ ਕਹਿ ਬਿਵਹਾਰ 
ਬਤਾਏ ॥੭॥ ਤੁਮ ਤੋਂ ਇਸ ਤਨ ਪੂਰਬ ਹੁਤੇ। ਕਰੇ ਕਰਮ ਫਲ ਤਿਸ ਕੇ 
ਲਿਤੇਭਲਾ ਬੁਰਾ ਜਿਮ ਪੂਰਬ ਕੀਨ । ਤਿਸ ਤੇ ਦੁਖ ਸੁਖ ਭੋਗਨਿ ਕੀਨ॥ 
੮॥ਇਹ ਤਨ ਤਜਿ ਪੁਨ ਧਾਰਹ ਔਗ ਕਰਹੁ ਕਰਮ ਭੋਗਹੁ ਤਿਸ ਣੌਰ। 
ਤਨ ਉਪਜਨ ਤੇ ਹੁਤੇ ਅਗੇਰੇ,ਤਨ ਬਿਨਸੇ ਪੁਨ ਰਹਹ ਪਿਛੇਰੇ॥੯॥ਆਦਿ 
ਅੰਤ ਤਨ ਕੇ ਜਬਿ ਰਹੇਂ੧ਤਨ ਨਿਜ ਰੂਪ ਕੁਤੋ ਤੁਮ ਲਹੇਮਤਨਕੂਰਾਸਮ 
ਬਸਤ੍ਰ ਲਥੇ ਹੋ। ਜੀਰਨ ਭਏ ਅਪਰ ਧਰਿ ਲੈ ਹ॥੧੦॥ ਤਾਂਤੇ ਤਨ ਪਟ੯ 
ਪਹਿਰਹਿ ਜੋਇ।ਅਪਨ ਸਰੂਪ ਜਾਨੀਯਹਿ ਸੋਇ।ਕਬਹੂੰ ਮਰਹਿ ਨ ਮਾਰੜੋ 
ਜਾਇ।ਜਲ ਡੂਬੈ ਨਹਿ ਅਗਨਿ ਜਲਾਇ ॥ ੧੧॥ ਤਨ'ਝੂਠੋ, ਸਤਿ ਰੂਪ 
ਤੁਮਾਂਗਤਨ ਦੁਖ;ਤੁਮ ਹੋ ਅਨੰਦ ਉਦਾਰ।ਤਨ ਜੜ੍ਹ ਹੈਹਚੇਤਨ ਨਿਜਰੂਪ 
।ਅਸ ਨਿਸ਼ਚੈ ਉਰ ਧਰਹੁ ਅਨੁ੫॥੧੨॥ਸਨਿ ਦੋਨਹੁ ਕੀਨਸਿ ਅਰਦਾਸ 
ਕਿਮ ਹਮ ਕੋ ਅਸ ਰੂਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼?। ਤਨ ਹੈਤਾ ਤਜਿ ਤਿਸ ਮਹਿੰ ਧਰੈਂ"”। 
ਸਹੀ ਸਰੂਪ ਆਪਨੋ ਕਰੈਂ੧੩॥ਤਬਿ ਸਾਹਿਬ ਨੋ ਕਹਜੋ ਸੁਨਾਈ। “ਸਤਿ 
"ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ [ਸੈਸ:, ਅਵਨਿ] (ਅ) ਆਕੇ । “ਸੁਖ ਦੀ ਜ਼ਰਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ । <ਕੱਲਯਾਣ । 
5ਦੋਹ ਨੇ ਕਿਹ । “ਖੱਤ੍ਰੀਆੰ ਦੇ ਪੂੱਤੂ । #ਕਲਪ । ?ਤਨ ਤੋਂ' ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗੇ ਸਾਓ । "ਤਨ ਵੇ 
ਅਦਿ (ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ) ਤੇ ਅੰਤ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ । ੯ਤਨ ਫੂਪੀ ਕਪੜਾ । "ਤਨ 
ਦਾ ਹਕਾਰ ਛੱਡਕੇ ਤਿਸ (ਸਰੂਪ) ਵਿਚ (ਅਪਣੱਤ) ਧਾਰੀਏ । '੫੪-ਜਾਤ ਬਰਨ। 



ਸ੍ਰ] ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੭੧੫) ਰਾਸਿ ੨ । ਅੰਸੂ ੧੮, 

'ਸੈਗਤਿ ਕੀਜਹਿ ਚਿਤ ਲਾਈ । ਕਥਾ ਨੇਮ ਤੇ ਸੁਨੀਅਹਿ ਕਾਨ । ਗੁਰ 
`ਸਿੱਖਨ ਸੇਵਹੁ ਹਿਤ ਠਾਨਿ॥੧੪॥ਕਰਹੁ ਬਿਚਾਰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਨੀ।ਅਰਘ 
'ਲਖਹ ਕਰਿ ਪ੍ਰੀਤ ਮਹਾਂਨੀ । ਤਿਸ ਕੇ ਸਾਬ ਰਿਦਾ ਨਿਜ ਤੋਲਹੁ। ਦੁਖ ਸੁਖ 
ਬਿਖੈ ਨ ਕਬਹੂੰ ਡੋਲਹੁ ॥੧੫॥ ਤੁਮਰੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਜਾਨਿ ਬਚਾਂਕਹੇ। ਇਮ ਜੋ 
ਕਰਹੁ ਰੂਪ ਨਿਜ ਲਹੇਂ॥ਇਮ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਸੁਨਿ ਉਪਦੇਸ਼ । ਕਰਨ ਲਗੇ 
ੜਿਮ ਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ ॥੧੬॥ ਸਮਾਂ ਪਾਇ ਹੋਯਹੁ ਨਿਜ ਗਕਾਨ। ਕੀਨੋ ਕਰਮ 
'ਬੈਧ ਗਨ ਹਾਨਿ"ਗੁਰ ਸਿੱਖਨ ਕੀ ਪਦਵੀ ਪਾਈ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਗੁਰ ਲੀਨ 
ਮਿਲਾਈ॥੧੭॥ _ਹੁਤੋ ਖੋਸਲਾ। ਧਰਮੰਦਾਸ । ਇਕ ਤਕਿਆਰਾਂ ਡੂਗਰ- 
`ਦਾਸ/ਦੀਪਾ ਅਰੁ ਜੇਠਾ ਸੈਸਾਰੂ। ਬੂਲਾ ਅਪਰ ਤੀਰਬਾ ਚਾਟੂ"॥੧੮॥ ਮਿਲਿ 
ਕਰਿ ਸਪਤ' ਸਿੱਖ ਇਹ ਆਏ।ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਜਿਸ ਬਾਏਨਮੋ ਕਰੀ 
'ਬਹੁ ਬਿਨੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਹਾਬ ਜੋਰਿ ਕਰਿ ਬੋਠੇ ਪਾਸ॥੧੯॥“ਸ਼ਰਨਿ ਪਰੇ ਰਾਵਰਿ 
ਦਰਬਾਰ। ਕਰਹ ਉਧਾਰਨ ਕਿਸੈ ਪ੍ਰਕਾਰ” । ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਂਚਾਰਾ । 

ਪ੍ਰਥਮ ਤਜਹੁ ਮਨ ਕੌ ਹੈਕਾਰ॥੨੦॥ਗਹੋਂ ਨੰਮ੍ਰਤਾ; ਤਜਾਗਹੁ ਮਤਸਰ”। 
ਕਰਹੁ ਨ ਨਿੰਦਾ, ਅਵਗੁਨ ਪਰਹਾਰ । ਜੇ ਘਰ ਆਯੋਂ ਸਿੱਖ ਨਿਹਰਿਯਹਿ। 
ਨਿਜ ਨਿਜ ਘਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਿਯਹਿ ॥ ੨੧ ॥ ਭੌਜਨ ਬਸੜ੍੍ ਭਾਉ ਧਰਿ 

ਕੀਜਹਿਮਾਨਹੁ ਬਾਕ ਨ ਫੇਰਨਿਕੀਜਹਿਜੇ ਸਿਖ ਕੌ ਹੁਇ ਕਾਜ ਬਡੇਰਾ। 

=ਬਿਨ ਧਨ ਸਰਹਿ ਨ-ਜੋ ਅਸੁ ਹੇਰਾਂ॥੨੨॥ਸਭਿ ਮਿਲ ਕਰਿ ਉਚ਼ਰਹੂ 

ਅਰਦਾਸ/ਸਭਿ ਤੋ ਇਕ ਥਲ ਕਰ ਨਿਜ ਪਾਸਿ” । ਸਿਖ ਕੋ ਕਾਰਜ ਦੀਜੇ 
ਸਾਰ । ਤਬਿ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਤੁਮ ਕੌ ਸੁਖ ਸਾਰ॥੨੩॥ਜਹਿੰ ਸਤਿਸੈਗਤਿ ਕੋ ਸਮ- 

ਦਾਇ। ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਹਿ ਬਨਾਇ । ਤਹਾਂ ਜਾਇ ਸੈਧਜਾਂ ਅਰੁ ਪ੍ਰਾਤੀ 
।ਧਰਹੁ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਿ ਮਝਿ ਕੌ ਰਾਤੀ” ॥੨੪॥ ਜਿਸ ਮਹਿੰ ਯਥਾ ਸ਼ਕਤਿ ਹਾਇ 
ਆਵਹਿ। ਧਰਮਸਾਲ ਆਪ ਬਨਵਾਵਹਿ।ਤਿਸ ਮੈਂ ਰਾਖਹਿ ਸਿੱਖ ਟਿਕ/ਂਇ । 

ਪੰਥੀ ਕੋਭੋਜਨ ਮਿਲਿ ਜਾਇ॥੨੫॥ਇਕ ਸਿਖ ਦੇਹਿਹੰਕ ਸਭਿ ਮਿਲ ਦੇਵੈ । 
ਸਿਮਰਹਿੰ ਨਾਮ ਸੁਜਨ ਕੋ ਸੇਵੈਂ। ਕਹਾਂ ਮਹਾਤਮ ਇਸ ਕੌ ਕਹਿਯਹ । 

ਪੁੰਨ ਪਦਾਰਬ ਸਮ ਨਹਿ ਲਹਿਯਹਿ ॥੨੬॥ ਇਸ ਜਗ ਮਹਿੰ ਸੁਖ ਪਾਇ 

੧ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸਾਦੇ ਬੰਧਨ ਨਾਸ਼ ਕੀਤੇ । “ਸੁੰਦਰ । 5ਸੱਤੇ । “ਈਰਖਾ [ਸੈਸਮ, ਮਤਸਰ]। “ਦੇ 
ਲੋ! ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ । $ਆਪਣੇ ਪਾਸੇਂ `ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ (ਧਨ) ਇਕ ਬਾਂ (ਕੱਠਾ) ਕਰਕੇ । 

“ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਰੱਤੀ ਹੋਈ ਕਰਕੇ। __ #੫ਮ-ਬਰ । __ 7ਪਾ:=ਖੋਫੜਾਂ । ਲੈ 
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ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੭੧੬) ਰਾਸਿ ੨। ਅੰਜੂ ੧੮. 
ਘਨੋਰਾ। ਅੰਤ ਗੁਰੂ ਢਿਗ ਲਹੇ ਬਸੇਰਾ । ਪਾਛਲ ਰਾਤਿ ਕਰਹੁ ਇਸ਼ਨਾਨ। 
ਗੁਰ ਬਾਨੀ ਪੜ੍ਹੀਅਹਿ ਹਿਤ ਠਾਨਿ॥੨੭॥ਸੁਨਿ ਉ੫ਦੇਸ਼ ਕਮਾਵਨ ਲਾਗੇ। 
ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮ ਪਾਗੇਂ ਬਭਿਭਾਗੇ । ਅੰਤ ਸਮੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ। ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਭਏ 

ਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ॥੨੮॥ ਧਰਿ ਸ਼ਰਧਾ ਜਾਪਾਅਰੁਮੱਈਆ। ਖੁੱਲਰ ਜਾਂਤਨਾਮੁ 
ਜਿਸਾੱਨੱਈਆ।ਤੁਲਸਾ,ਵਹੁਰਾ ਮਿਲਿ ਸਿਖ ਚਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕੇ 
ਦਾਰੇ ॥੨੯॥ ਆਇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਯੋ। ਕੀਨ ਬੈਦਨਾਂ ਸੀਸ ਨਿਵਾਯੋ। 
ਜੁਗ ਕਰ ਜੋਰੜਿ ਅਰਜ਼ ਬਖਾਨੀ । “ਦਿਹੁ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਪਨ ਜਨ[ਜਾਨੀ ॥੩੦॥ਰਹੈ' ਗ੍ਰਿਹਸਤ ਮਹਿੰ ਕਹਯੋ ਕਮਾਵੈਂ।ਜਿਸ ਤੇ ਹਮ ਸਿੱਖੀ ਪਦਪਾਵੈਂ। 
ਬਸਹਿ ਅਵਾਂਸ ਉਦਾਸੀ ਪਾਇ । ਦਿਨ ਪ੍ਰਤਿ ਉਰ ਤੇ ਮੋਹ ਮਿਟਾਇ”॥ 
੩੧॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਉਪਕਾਰੀ।ਬਾਨੀ ਕਰੁਲਾ ਠਨਿ ਉਚਾਰੀ। “ਜਿਮੁ 
ਨਿਸ ਦਿਨ ਘਰਕਾਜੁ ਸੁਧਾਰੇ।ਤਕਾਗਹੁ ਕਬਹੁ ਨ,ਲਾਗਹਿ ਪਕਾਰੋ॥੩੨॥ 
ਤਥਾ ਪਕਾਰ ਧਾਰਹੁ ਗੁਰਬਾਨੀ । ਪਠਨਿ ਸੁਨਨਿ ਕੀਜਹਿ ਰੁਚਿ ਠਾਨੀ । 
ਧਰਜੋ ਅਰਥ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਮਝਾਰ।ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਰ ਕਰਹੁ ਬਿਚਾਰਾ॥੩੩॥ 
ਕਯਾਂ ਗੁਰ ਕਹੈਂ, ਕਰੈ' ਹਮ ਕਹਾਂ । ਸਨੋ ਸਨੰ ਮੋਰਹ ਮਨ ਮਹਾਂ। ਮਮ 
ਸਰੀਰ ਕੋ ਧਾਰਹੁ ਧੜਾਨਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਪੁੰਨ ਮਹਾਂਨ॥੩੪॥ਮਮ ਬਾਨੀ ਕੋ 
ਕਰਹੁ ਉਚਾਰਨਿ । ਮਿਲਿ ਸਿੱਖਨਿ ਤੇ ਅਰਥ ਬਿਚਾਰਨ। ਜਿਮ ਤਰੈਗ ਕੌ 
'ਦੇਹਿੰ ਮਸਾਲਾ । ਬਹੁਰ ਕਰਹਿੰ ਕਾਜੈ" ਚਿਰਕਾਲਾ॥੩੫॥ ਤਥਿ ਹਯ ਰੋਗੀ 
ਹੋਇ ਨਿਰੋਵਾਂ,ਸਭਿ ਸਰੀਰ ਕੀ ਬਯਾਧੀ ਖੋਵ।ਤਿਮ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਕਰਿਬੇ 
ਧਯਾਨ।ਹਿਰਦੇ ਧਾਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਮਹਾਨ॥੩੬॥ਸਿਮਰਹਿੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾ ਮੂ 
ਤਬਿ ਨਾਸਹਿ ਹਉਮੇ ਬਡ ਆਮੂ” । ਮਨ ਤੁਰੈਗ ਬਡ ਸੁਧਤਾ ਪਾਵੈ। ਗੁਰ 
ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੁਇ ਥਿਰਤਾਵੈ ॥੩੭॥ ਪਇਨ ਬਿਚਰਤਿ“ ਸਿਮਰਹੁ ਨਾਮੂ। 
ਹਾਬਨ ਕਰਿਹੁ ਕਾਜੁ ਸਭਿ ਧਾਮੂ । ਉਠਤਿ ਬੈਠਤਿ ਜਾਗਤਿ ਸੋਵਤਿ। 
ਸੁਨਿਤੇ ਸ਼੍ਵਣ,ਥਿਲੋਚਨ ਜੋਵਤਿ ॥੩੮॥ ਰਿਦਾ ਧਰਹੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਸੈਗ। 
ਅਪਰ ਕ੍ਰਿਯਾ ਕਰਿਯਹਿ ਸਭਿਅੰਰ/ਜਿਮ ਸਿਰਘਟ#ਬਹੁ ਬਾਤ ਬਨਾਵਤਿ। 
“ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੋੜੋਂ । ਮਸਾਲਾ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ' ਘੈੜੇ ਨੂੰ ਕਜਈ ਪਾਕੇ ਖਾਣੋ' ਪੀਣੋ' ਕੁਛ ਜ਼ਿਰ ਹੋਕ ਰੱਖਣਾ । ੧3ਦਰੁਸਤ । ਏਰੌਗ । “ਭਾਵ ਟੁਰਦਿਆਂ ਫਿਰਵਿਆਂ । “ਸਿਰ ਤੇ ਘੜੇ ਵੀ । 

ਪਸ=ਜਿਮ ।ਨਾਮ ਜਿ ਘਨਈਆ । ਡਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਤੁਕ ਐਉ' ਹੈ£- ਮਾਈਆਂ ਜਾਪ ਜਾਣੀਅਨਿ ਨਈਆ ਖ਼ੁੱਲਰ ਗੂਫੂ ਪਿਆਗ । ।(ਪਾ=ਦਾਸ ਲਿਜ। 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੂਤਪ ਸੁਰੇਜ। ( ੧੭੧੭) ਰਾਸਿ ੨। ਅੰਸੂ ੧੬, , 
ਹਾਬ ਹਲਾਵਤਿ,ਮਾਰਗ ਜਾਵਤਿ ॥੩੯॥ ਤਉ ਘਰੇ ਸੋਂ ਮਨ ਹੈ ਜੁਰਿਉਂ । 
ਗਿਰਹਿ ਨ ਡੋਲਹਿ; ਰਹੇ ਸੁ ਧਰਿਓਂ । ਇਮ ਬਿ੍ਤਿ ਨਿਸ਼ਚਲ ਕਰਿ ਸੁਖ 
ਪਾਵੋਅੰਤਕਾਲ ਕੈ ਵਲ ਹੁਇ ਜਾਵੋ॥੪੦॥ਸ਼੍ਰ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਉਪਦੇਸ਼ । . 
ਢਾਰਹੁੰ ਸਿੱਖ ਕਮਾਇ ਹਮੇਸ਼ । ਸੇਵਤਿ ਰਹੇ ਸੁ ਜਾਵਦ” ਜੀਵਤਿ । ਅੰਤ 
ਸਮੀਪੀ ਗੁਰ ਕੇ ਬੀਵਤਿ॥੪੧॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ ਹ੍ਰਿੰਥੇ ਦੁਤਿਯ ਰਾਸ 
'ਸਿੱਖਨ” ਪੂਸੰਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਅਸ਼ਟਦਸਮੋ ਅੰਸੂ । ੧੮ ॥ 

੧੯. [ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਜੀ ਦੇ ਬਿਨੋ ਪੱਤ ] 
ਢੌਹਰਾ ॥ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਤਾ ਕਰਤਿ ਦਿਵਸ ਪ੍ਰਤਿ ਕਾਰ”। ਸ਼੍ਰੀ 
ਅਰਜਨ ਸੈਗਤਿ ਬਿਖੇ ਕਰਤੇ ਤਥਾ ਅਚਾਰ ॥ ੧॥ ਚੌਪਈ ॥#ਂਬੀਤ ਗਯੋ 
ਲਵਪੁਰਿ ਚਿਰ ਕਾਲ। ਕਰੀ ਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁੱਤ ਸਮਾਲ। ਜਿਤਿਕ ਨਿਕਟ 
ਵਰਤੀ ਗੁਰ ਕੇਰੇ।ਸਭਿ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਤੇ ਡਰਹਿੰਊਘਨੇਰੇ॥੨॥ਤਿਮ ਜਿਸਕੋਰਖ਼ 
ਦੇਖਨ ਕਰਹਿ । ਤਿਮ ਬਰਤਹਿੰ ਅਰੁ ਬਦਨ ਉਚਰਹਿੰ ।ਬੋਲਤਿ ਕੋ ਸਨ- 
ਮਾਨਤਿ ਘਨੋਂ“। ਤਿਸ ਤੇ ਲੇਤਿ ਕਾਜ ਜੋ ਬਨੋ=॥ ੩॥ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੋ 
ਸਿਮਰਹਿ ਨਾਂਹਿਨ।ਕਥਿ ਪੂਸੈਗ ਤੇ ਕਰਹਿ] ਸਰਾਹਿ ਨ।ਸਭਿ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਤੇ 
ਕਰਿ ਕੈ ਤ੍ਰਾਸੂਇਸੇ ਸਰਾਹੈਂ ਸੁਗੁਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼॥੪4ਪੁੱਤ੍ਰ ਪਰਖਬੇ ਹਿਤ ਕਿਹ 
ਕਾਲ” । ਨਹੋਂ ਕਹਿ ਭੇਂਜਯੋ ਕਬਹਿ ਕ੍ਰਿਪਾਲੂ।-ਹਮ ਨੇ ਆਗਯਾ ਦੀਨਸਿ ` 
ਡਾਂਹਿ । ਤਿਸ ਮਹਿੰ ਨਿਸ਼ਚਲ ਰਹੈ ਕਿ ਨਾਂਹਿ ? ॥੫॥ ਬਿਠਾ ਕਹੇ ਚਲਿ 
ਆਦਿ ਅਵਾਸੇਤੋ ਆਇਿਸੁ ਕੋ ਕਰਹਿ ਬਿਨਾਸੇ। ਜਥਿ ਲੌ ਹਮ ਕਹਿ ਪਠਹਿੰ 
ਨ ਤਾਂਹੂੰ । ਤੌ ਲਗ ਇਸਥਿਤ ਰਹਿ ਪੁਰਿ ਮਾਹੂੰਂ ॥ ੬॥ ਤੋਂ ਆਇਸੁ ਮਹਿਂ 
ਰਹਿਬੇ ਵਾਗੋਹੋਵਹਿ ਗੁਰਤਾ ਕੇਰ ਅਧਾਰੋ-।ਇਮ ਬਿਚਾਰ ਕਰਿ ਸਿਮਰੜੋ 
ਨਾਂਹੀ।ਚਿਰੈਕਾਲ ਭਾ ਲਵਪੁਰਿ ਮਾਂਹੀ॥੭॥ ਸੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਚਾਹਤਿ ਐਸੋ। 
“ਘੜੇ ਨਨ । "ਜਦ ਤਕ । ₹ਹੋ ਗਏ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ । “(ਪ੍ਰਿਥੀਏ) ਦੇ 
ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਘਨਾ ਆਦਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ । <ਜੋ ਕੌਮ (ਜੋ ਲੋੜ) ਆ ਬਣੇ ਉਸ (ਪ੍ਰਿਬੀਏ) 
ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ (ਯਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ) । “ਇਸਦੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪਰਗਟ ਕਰਕੇ । ਦਕਿਸੇ ਵੇਲੇ 
ਬੀ। ਭਾਵ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ । 

#ਏਥੇ ਛਾਪੇ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਵਿਚ ਚੇਪਈ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਪੁਕਾਰ ਹੈ:-'ਤਗਾਂ ਰਜੈੱ ਗੁਰ 
ਪੁਰਬੀ ਕਰਿਹੀ' । ਮੁਹਨਿਕਾਦਸ਼ੀ ਨਾਮ ਉਚਰਿਹੀਂ' । ਜੋ ਇਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਮੈਗਤਿ ਆਵੈ । 
ਮਨ ਬਾਂਡੜ ਫਲ ਕੋ ਤਬ ਪਵੈ” । ਇਹ ਅਖੇਪਕ ਜਾਪਦੀ ਹੈ,ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਤੀਆਂ ਵਿਚ 
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛਾਪ ਤੋਂ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਰ੍ 

7 ਪ=ਵਬਹਿ। ਕਪਾ/=ਕਰਨ । ਚ 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੭੧੮) ਰਾਸਿ ੨। ਅੱਸੂ ੧੬. 

ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਚਿਤਵਤਿ ਘਨ ਕੋ ਜੈਸੇ। ਕਲ" ਨਹਿੰ ਪਰਹਿ ਰਿਦੇ ਮਹਿੰ ਕਬੈ । 

ਪ੍ਰਮ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬਧਹਿ ਉਰ ਤਬੈ ॥੮॥ ਬਹੁਤ ਬਿਚਾਰਤਿ ਗੁਰ ਗਤਿ ਭਾਰੀ । 

ਸਿਮਰਤਿ ਪਉੜੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਧਾਰੀ” । ਸੋ ਕਾਗਤ ਪਰ ਲਿਖੀ ਬਨਾਇ । 

ਨਿਜ ਮਨ ਦਸ਼ਾ ਜਥਾ ਅਕੁਲਾਇ ॥ ੯॥ (ਸਹੀ ਮੁਖਵਾਕ:-) 

ਮੇਰ: ਮਨ ਲੋਚੈ ਗੁਰ ਦਰਸਨ ਤਾਈ ॥ ਬਿਲਪ ਕਰੇ ਢਾੜ੍ਰਿਕ ਕੀ ਨਿਆਈ ॥. 

ਤ੍ਰਿਖਾਂ ਨ ਉਤਰੈ ਸਾਂਤਿ ਨ ਆਵੈਂ ਬਿਨੁ ਦਰਸਨੋ ਸੈਂਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀਉ । ੧। 

ਹਉ ਘੋਲੀ ਜੀਉ ਘੋਲਿ ਘੁਮਾਈ ਗੁਰ ਦਰਸਨ ਮੈਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀਉ ।। ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਵੌਪਈ ॥ ਇਕ ਸਿਖ ਹਾਬ ਸੌਂਪ ਕਰਿ ਦੀਨਸਿ। ਤਿਸ ਕੋ ਸਾਬ ਬਚਨ 
ਇਮ ਕੀਨਸਿ । “ਇਹੁ ਅਰਦਾਸਾਂ ਲੋਹ ਕਰ ਧਾਰੀ। ਦੀਜੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇਰ 
ਅਗਾਰੀ ॥ ੧੦ ॥ ਕ੍ਰਿਪਾਂ ਕਰਹਿ ਜਬਿ ਬਾਚਹਿੰ ਏਹਿ। ਬਹੁਰ ਤੋਹਿ ਜਿਮ 
ਉੱਤਰ ਦੇਹਿ। ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਬੈਨ। ਪੁਨ ਆਵਹੁ ਲਵਪੁਰਿ 
ਨਿਜ ਐਨ.੧੧॥ਸੁਨਿਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਤੇ ਤਬੈਲਈਪੱਤ੍ਰਿਕਾਮਿਲਿਸਿਖ 
'ਸਬੈ। ਕਰਿ ਬੋਦਨ ਕੋ ਤਯਾਗਿ ਲਹੌਰ ।ਗਮਨਜੋ ਪੰਥ ਸੁਪਾਸਰ ਓਰ॥੧੨॥ 
ਇਕ ਨਿਸ ਮਗ ਮਹਿ ਬਸਿ ਕਰਿ ਆਯੋ।ਨਿਜਮੰਦਰ ਮਹਿ ਗੁਰੂ ਸੁਹਾਯੋ। 

ਗਯੋ ਤਹਾਂ ਕੋ ਲੇ ਅਰਵਾਸੁ । ਜਿਸ ਕੇ ਉਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਆਸ ॥ ੧੩॥ 

ਬੈਸਯੋ ਪ੍ਰਿਥੀਆਂ ਉਪਰ ਪੌਗ।ਪਿਖਕੋ ਓਪਰਾ ਸਿਖ ਇਹ ਔਗਬੂਬਜੋ ਕਰਯੋ 
€ਕਹਾਂ ਤੇ ਆਯੋਂ?। ਪਤੀਆ ਕਰ ਤੁਵ” ਕਿਨਹੁੰ ਪਠਾਯੋ”॥੧੪॥ ਸੁਨਿ ਕੈ 
ਸਿਖ ਨੇ ਸਕਲ ਬਤਾਇਵ/ਮੈਂ ਲਵਪਰਿ ਤੇ ਚਲਿ ਕਰਿ ਆਇਵ। ਪੱਤ੍ਰੀ 
ਭੇਜੀ ਅਨੁਜ ਤੁਮਾਰੇ“ । ਧਰੋਂ ਜਾਇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਗਾਰੇ ॥੧੫॥ ਜੋ ਉੱਤਰ 
ਦੇ' ਸੋ ਲੇ ਜਾਊ । ਗੁਰ ਸੁਤ ਲਘ ਕੋ ਜਾਇ ਸੁਨਾਉ'।ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਚਮਕਯੋ 
6ਮੋਹਿ ਵਿਖਾਇਮੈਂ ਗੁਰ ਨਿਕਟ ਸੁ ਦੇਉੱ ਪੁਚਾਇ॥੧੬॥ ਤੋਹਿਜਾਨਕੋ ਅਬ 
ਨਹਿ ਸਮੋ। ਭੇਰੇ ਜਾਹੁ/ਇਹਾਂ ਕਰ ਨਮੋ । ਖੋਲਿ ਪੱਤ੍ਰਕਾ ਪ੍ਰਿਬੀਏ ਹੇਰੀ। 
`ਖਣੀ ਤੁਕਾਂ ਸੁਠ ਲਿਖੀ ਬਡੇਰੀ॥੧੭॥-ਦਿਹ ਤੌ ਬਾਠੀਕਗੇ ਬਨਾਇ। ਚਹੁੰ 

` ੧ਚੇਨ, ਸੱਤੀ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ) ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਉੜੀ ਬਣਾਈ । “ਚਿੱਠੀ । 
“ਚਿੱਠੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਹੈ । ਓਆਂਪ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੇ । 

#ਕਈ ਨੁਸਖਿਆਂ ਵਿਚ ਏਥੇ “ਮਾਬ ਮਹਲਾ ੫) ਲਿਖਿਆ ਹੈ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਟੂ ਜੀ :ਨੈ 
ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਕ ਮਹਲਾ ੫ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਆਪ ਗੰਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ) 
ਏੈ ਵਿਹ ਵਿੱਠੀ ਸੀ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੭੧੬) __ਗਾਸਿ ੨।੧ੀ ੧੯. 

ਪਤਿਸ਼ਾਹੁਨ ਕੀ ਜਿਸ ਭਾਇਜਿਨ ਮਹਿ ਪ੍ਰੇਮ ਜਨਾਵਨ ਕੀਨਸਿਮਿਲਿਬੇ 
ਕੀ ਲਾਲਸ ਮਨ ਭੀਨਸਿ'॥੧੮॥ ਪਠਹਿ ਪਿਤਾ ਜਬ, ਤਿਸੈ ਹਕਾਰਹਿੰ। 
'ਹਇ ਪ੍ਰਸੈਨ ਨਿਜ ਥਾਨ ਬਿਠਾਰਹਿੰ । ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੇ ਨਹਿੰ ਦਿਖਰਾਵੋਂ। 
ਅਪਨੇ ਖੀਸੇ ਬਿਥੇ ਰਖਾਵੋਂ-॥੧੯॥ ਨਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਵਿਗ ਪਹੁੰਚਾਈ । 
ਰਾਖਿ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਛੁਪਾਈ । ਨਿਸਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਿ ਸਿਖ ਡੇਰਾ । ਆਯਹੁ 
ਗੁਰ ਦਰ ਹੋੜਿ ਸਵੇਰਾ ॥੨੦॥ ਪ੍ਰਿਬੀਏ ਨੇ ਅਵਲੋਕਨ ਕੀਨਾ । ਨਿਕਤ 
ਹਕਾਰਸਿ ਉੱਤਰ ਦੀਨਾ।ਪਠੀ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋਇਹਰਖਤਿ ਭਏ 
ਕੁਸ਼ਲ ਜੁਤਿ ਜੋਇ।੨੧॥ਸਖ ਆਨੰਦ ਦਿਤ ਕੋ ਸਭਿ ਦੀਜੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ 
ਕੇ ਸੈਗ ਕਹੀਜੈ।-ਲਵਪਰਿ ਮਹਿੰ ਸੈਗੜਿ ਮਿਲਿ ਰਹਿਯਹਿ। ਸਿੱਖਯਨ ਤੇ 
ਸੈਵਾ ਕੋ ਲਹਿਯਹਿ-॥੨੨॥ ਅਥਿ ਤੁਮ ਗਮਨਹੁ ਕਾਜ ਨ ਆਨਾ) ਸੁਨਿ 
ਸਿਖ ਨੇ ਤਬਿ ਕੀਨ ਪਯਾਨਾ । ਛਲ ਕਰਿ ਗੁਰ ਸੋਂ ਮਿਲਨ ਨ ਦਯੋ। ਭੋਰ 
ਹੋਤਿ ਹੀ ਪਠਿਬੋ ਕਿਯੋਂ॥੨੩॥ਮਗ ਉਲੰਘਰੋਂ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਜੋ ਲਾਹੌਰਨੈਂ।ਸ਼੍ਰੀ ਅਰ- 
ਨ ਸੋਂ ਮਿਲਿ ਕਰ ਜੋਰਿ । ਬੈਦਨ ਕਰਿਕੈ ਕੰਹਿ ਸੁ ਪ੍ਰਸੈਗ। ਪਮਿਲਜੋ ਪੌਰ 
ਪਗ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਸੈਗ॥੨੪॥ਲਈ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ ਗੁਰ ਢਿਗ ਗਯੋ।ਭੋਰ ਭਈ ਮੁਝਸੋਂ 
ਕਹਿ ਦਯੋ । -ਕੁਸ਼ਲ ਅਨੰਦ ਦੇਹ ਸਧਿ ਜਾਇ । ਪਢਿ ਲੀਨਸਿ ਜੋ ਤੈ' 
ਇਤ ਲਕਾਇ-1॥੨੫॥ਸੁਨਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਚਿੰਤਉਪਾਈ।-ਮੋਹਿ ਬਿਸਾਰਜੋ 
ਪਿਤ ਸੁਖਦਾਈਦੂਰ ਰਹੇ ਨਿਤ ਹੋਹਿ ਨ ਪਜਾਰੂ । ਢਿਗ ਵਰਤੀ ਸੈਗ ਪ੍ਰੇਮ 
ਉਦਾਰੂ'॥੨੬॥੫ਠ) ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ, ਉੱਤਰ ਨ ਲਿਖਜੋ। ਮੁਝ ਸੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨ, ਯਾਂਤੇ 
ਪਿਖਜਅੰਤਰਯਾਮੀ ਗੁਰੂ ਉਦਾਰੇ । ਜਾਨਜੋ ਕਿਮ ਨਹਿ ਪ੍ਰੇਮ ਹਮਾਰੇ॥੨੭॥ 
ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਚਾਹਤਿ ਦਿਨ ਰੈਨ। ਜਲ ਜੁਤਿ# ਰਹੇ ਤਰਸਤੇ ਨੈਨ। ਦੀਨ 
ਜਾਨ ਮੁਝ ਕਬਹਿ ਬੁਲਾਵਹਿੰਮਸਿਰ ਪਰ ਕਰ ਫੇਰਹਿੰ ਹਰਿਖਾਵਹਿੰ॥੨੮॥ਸੇ 
ਬਡਿਭਾਗੇ ਰਹੈ'ਜੁ ਪਾਸਿਮੁਖ ਪਿਖਿ ਬਚ ਸੁਨਿ ਪੁਰਵਹਿੰ ਆਸ । ਹੋਂ ਨਿਰ- 
ਛਾਗ ਬਿਯੋਗੀ ਹੋਵਾ । ਚਿਰ ਬੀਤਯੋ ਨਹਿ ਦਰਸ਼ਨ ਜੋਵਾ=॥ ੨੯ ॥ ਇਮ 
ਜਿਤਵਤਿ ਚਿਤਿ ਚਿੰਤ ਬਿਸਾਲ॥ਬੀਤ ਗਯੋ ਪੁਨ ਕੇਤਿਕਕਾਲਾ। ਦੁਤਿਯ 

_"ਮਿਲਨੇ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵਿਚ ਮਨ ਭਿੱਜ ਹੋਇਆ (ਜਣਾਯ' ਹੈ) । “ਜਦੋ ਪਿਤਾ ਜੀ (ਦੇਹ 
ਚਿੱਠੀ) ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਤਾਂ (ਨਿਸ਼ਚੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੂੰ) ਬੁਲਾ ਘੱਲਣਗੇ । ਕਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਚਿੱਠੀ । $ਡੇਜ 
ਦਿੱਤਾ । “ਸਮੀਪੀਆਂ ਨਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । $੧ੰਬ੍ਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ । 

ਐਂਪ-੫ਰਵਸਿਓ ਲਹੈਰ। ਲੁ 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੭੨੦) ਗਾਸਿ ੨। ਅੰਹੂ ੧੯. 

ਸ਼ਬਦ ਕੋ ਪਦ ਰਚਿ ਲੀਨਲਿਖ ਕਾਗਦ ਪਰ ਪਵਿਬੋ”ਂ ਕੀਨ॥੩੦॥ਤਿਸੀ 
ਸਿੱਖ ਕੌ ਬਹੁਰ ਪਠਾਵਾ । “ਜਾਹੁ ਅਬਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਸ ਥਾਵਾ” । ਸੋ ਪਦ 
ਸ਼ਬਦ ਕਹੌਂ! ਲਿਖਿ ਅਬੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਯਾਸ ਭਨੀ ਬਿਚ ਤਬੈ ॥੨੧॥ 

(ਸਰੀ ਮੁਖਵਾਕ:-) ਤੇਰਾ ਮੁਖੁ ਸੁਹਾਵਾ ਜੀਉ ਸਹਜ ਧੁਨਿ ਬਾਣੀ ॥। ਢਿਰੁ 
ਹੋਆ ਦੇਖੇ ਸਾਰਿੰਗ ਪਾਣੀ ॥ ਧੈਨੂ ਸੂ ਦੇਸੁ ਜਹਾ ਤੂੰ ਵਸਿਆ ਮੇਰੇ ਸਜਣ 
ਮੀਤ ਮੁਗਾਰੇ ਜੀਉ॥ ੨ ॥ ਹਉ ਘੋਲੀ ਹਉ ਘੋਲਿ ਘੁਮਾਈ ਗੁਰ ਸਜਣ 
ਮੀਤ ਮੁਰਾਂਠੇ ਜੀਉ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਝੌਪਈ॥ਕਾਗਦ ਕੋ ਸਕੇਲ" ਕਰਿ ਦੀਨਾ। ਸਿਖ ਨੌ ਲੇ ਕਰਿ ਪਯਾਨਾ ਕੀਨ। 
ਸੁਧਾ ਸਰੋਵਰ ਕੋ ਚਲਿ ਆਇਵ । ਤਰਨਿ ਦ੍ਰੈ ਗੁਰ ਦਰ ਦਰਸਾਇਵਾ 
॥੩੨॥ਤਿਸ ਛਿਨ ਹੋਤਿ ਸਦਨ ਕੇ ਮਾਂਹਿ। ਵਹਿਰ ਨ ਹੁਤੇ ਮਿਲਹਿ ਕਿਸ 
ਪਾਹਿ। ਬਿਰਯੋ ਪੌਰ ਪੁਰ ਘਟਿਕਾ ਜਬੈ।ਪ੍ਰਿਬੀਆ ਨਿਕਸਜੋ ਘਰ ਤੇ ਤਬੈ॥ 
੩੩॥ ਬੈਠਜੋ ਸਿੱਖ ਪਛਾਨਯੋ ਸੋਈ । ਲਖਯੋ-ਅਨੁਜ ਕਛੁ ਭੇਜਯੋ ਹੋਈ-4 
ਨਿਕਣ ਹਕਾਰਜੋ ਪੁਛਨ: ਕੀਨ।ਸਿਖ ਨੇ ਕਾਢ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ 'ਦੀਨ॥੩੪।ਖੋਲਿ 
ਪਢੜੋ ਸੈਕਟ ਤੀ ਐਸੇ. ਲਾਕੇ ਸੈਲ ਕਰਕਤਿ" ਉਰ ਜੈਸੇ । -ਰਚਨ 
ਲਗੋ ਅਬਿ ਨਿਤਿਪ੍ਰਤਿ ਬਾਨੀ । ਗੁਰ ਕੀ ਕੀਰਤਿ ਬੀਚ ਬਖਾਨੀ॥੩੫॥ 
ਜਿਮ ਪਿਤ ਰਚਹਿੰ ਤਥਾ ਸੋ ਕਰਿਗੇ । ਰੀੜਹਿੰ ਸਤਿਗੁਰ ਜਬਹਿ ਨਿਹ- 
ਰਿਹੀਂ-।ਤਬਿ ਸਿਖ ਕੋ ਡੇਰਾ ਕਰਿਵਾਇ। ਕਹਤਿ ਭਜੋਂਮੈਂ ਦਿਉ' ਪਹੁੰਚਾਇਾ 
॥੩੬॥ਖੀਸੇ ਪਾਇ ਸਦਨ ਨਿਜ ਗਯੋ । ਨਿਸਾ ਬਿਤਾਇ ਬਲਾਵਨ ਕਯੋ । 
£ਸ਼ਰੀ ਅਰਜਨ ਪਾਤੀ ਜੁ ਪਠਾਏ। ਗੁਰੂ ਪਿਤ ਪਠਿ ਕਰਿ ਹਰਖਾਏ॥੩੭॥ 
ਕੁਸ਼ਲ ਛੇਮ ਸਭਿ ਜਾਨੀ ਗਈ।ਹੈ ਅਨੰਦ ਇਤ ਤੇ ਸੁਧ ਦਈ ।ਲਵਪੁਰਿ 
ਕੌ ਅਬਿਕਰੋ ਪਯਾਨ।ਇਮ ਤਿਨਸੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਾਨਾ॥੩੮॥-ਧਰਮਸਾਲ 
ਕੀ ਸੇਵ ਕਰਾਵਹਸਭਿ ਸੈਗਤਿ ਕੋ ਮੇਲ ਬਨਾਵਹੁਸਤਿ ਮੈਗਤ ਹੈ ਦਰਸ 
'ਹਮਾਰ।ਮਿਲਹੁ ਕਰਹ ਸਿੱਖਨ ਨਿਸਤਾਰਾ-॥੩੯॥ਸੁਨਿਕੈ ਤਿਹਕੀਨਸਿ 
ਪ੍ਰਸਥਾਨਾ' । ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਤਬੈ ਥੈ ਬਿਚਾਰਨ ਠਾਨ॥-ਖਸ਼ਟ ਬਰਖ ਕਛੁ ਉਪਰ 
ਮਾਸ। ਪਿਤ ਕੀ ਬਯ ਤਬਿ ਲਗ ਹੈ ਸਾਸ ॥੪੦॥ ਸਮਾਂ ਸਮੀਪ ਆਇ ਸੋ 
ਗਇਊ । ਗੁਰਤਾ ਤਿਲਕ ਤਬਹਿ ਮੈ ਲੱਉ।ਤਾਵਦ ਅਰਜਨ ਮਿਲਹਿ 

"ਲਪੇਟ ਕੇ । ”ਸੂਰਜ,ਛੁ੫ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਡਿੱਠਾ । (ਗੁਰੂ ਜੀ)ਅੰਦਰ ਸਨ । “ਰੜਕਦਾ 
ਹੈ। “ਜਣਾ। __ ”ਪ£-ਪਠਬੋ। __`1ਪ੩=ਕੁ ਹੈਂ । __;੫੪-ਬੂਬਨ । 



_ ਸਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ। ___ (੧੭੨੧) ਗਾਸਿ ੨। ਅੰ੧ੂ ੧੯. 
ਨ ਆਇ। ਕ੍ਰਾਤ ਸ਼ਰੀਕ ਸੈਸ ਉਪਜਾਇ' ॥੪੧॥ ਨਿਰਸੈਂਦੇਹ ਮੈਂ ਪਿਤਾ 
ਪਿਛਾਰੀ।ਬਹੁਰ ਨ ਬੋਲਹਿ ਮੋਹਿ ਅਗਾਰੀ”। ਗਾਦੀ ਪਰ ਮੇਰੋ ਅਧਿਕਾਰ । 
ਦਰਯੋ ਨ, ਜਾਨਹਿੰ ਸਭਿ ਸੈਸਾਰੂ॥੪੨॥ਪਿਤਾ ਜਿਯਤ ਲੋ ਮੈਸੇ ਹੋਈ।ਰਹਿੰ'' 
ਪ੍ਰਭਿਕੂਲ ਸਦਾ ਦਿਸ਼ ਮੋਹੀ। ਜੇ ਅਰਜਨ ਢਿਗ ਆਇ ਨ ਤਾਵਤ। 
ਨੀਕੀਂ ਬਾਤ ਮਾਨਹੋਂ ਜਾਵਤ-॥੪੩॥ ਇੱਤਤਾਦਿਕ ਬਹੁ ਰਿਦੈ ਬਿਚਾਰੈ । 
ਹੋੜਿ ਨ ਗੁਰ ਆਇਸੁ ਅਨੁਸਾਰੈ ਧਨ;ਬੁਧਿ,ਬਲ ਤੇ ਚਹਿ ਗੁਰਿਆਈ । 
ਸਰਬੱਗਕਨ ਢਿਗ ਤੇ ਕਿਮ ਪਾਈਂ॥੪੪॥ ਗਯੋ ਸਿੱਖ ਲਵਪੁਰੀ ਮੜਾਰੀ । 
ਸੀ ਅਰਜਨ ਢਿਗ ਸਕਲ ਉਚਾਰੀ/ਬਿਨਾਕਹੇ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਨੇ ਲੀਨੀ । ਗੁਰ 
ਢਿਗ ਦਈ ਕਿਥੋਂ ਨਹਿ ਦੀਨੀ ॥ ੪੫॥ ਝੂਠੋ ਸੋ ਬੋਲੜਿ ਲਖਿ ਪਾਇਵ। 
ਕੀਨਸਿ ਮੋਹਿ ਬਿਦਾ ਉਤਲਾਇਵ।ਨਹਿੰ ਪੂਰਬਮੈਂਤਿਹ ਛਲ ਜਾਨਾ।ਅਥਿ 
ਕੇ ਮੜਸਰ ਸਹਤ ਪਛਾਨ॥੪੬॥ ਗੁਰ ਸੋਂ ਮਿਲਨ ਨਹੀਂ ਮੁਝ ਦਯੋ।ਤੂਰਨ 
ਕਰਿਕੈ ਭੇਜਨ ਕਯੋਤਬਿ ਮੈਂ ਜਾਨਯੋ ਕਪਟ ਕਰੈਤ।ਚਲਤੋ ਨ ਬਸ, ਮੈਂ 
ਅਵਿ ਤੁਰੋਤਾਂ॥੪੭॥ਸਭਿ ਸੈਗਤਿ ਜੁਤਿ ਸੁਨਜੋ ਬ੍ਰਿਤੋਤਜਾਨਯੋ ਪ੍੍ਿਥੀਆ 
ਛਲੀ ਛਲੌਤ । ਨਿਸ਼ਚੈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਉਰ ਜਾਨਾ।-ਕਰਹਿ ਸ਼ਰੀਕ ਪਨੋ 
ਛਲ ਸਾਨਾ-।੪੮॥ਬਹਰ ਤ੍ਰਿਤੀਪਦ ਸ਼ਬਦ ਬਨਾਇਵ । ਮਿਲਿਨਿ ਪਯਾਸ 
ਕੌ ਅਧਿਕ ਜਨਾਇਵਲਿਖਿ ਕਾਗਦ ਪਰ ਇਕਣੋ ਕੀਨ। ਲਿਖੋਂ ਇਹਾਂ ਸੋ 
ਪਾਠ ਪ੍ਰਬੀਨ !:-॥੪੯॥ __ (ਸਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ:-) ਰ੍ 

ਇਕ ਘੜੀ ਨ ਮਿਲਤੇ ਤਾ ਕਲਿਜੁਗੁ ਹੋਤਾ ॥ ਹੁਣਿ ਕਦਿ ਮਿਲੀਐ ਪ੍ਰਿਅ 
ਤੁਧੁ ਭਗਵੰਤਾ ॥ ਮੋਹਿ ਰੈਣਿ ਨ ਵਿਹਾਵੇਂ ਨੀਦ ਨ ਆਵੈ ਬਿਨੁ ਦੇਖੇ ਗੁਰ 
ਦਰਬਾਰੇ ਜੀਉ ॥ ੩ ॥ ਹਉ ਘੋਲੀ ਜੀਉ ਘੋਲਿ ਘੁਮਈ ਤਿਸੁ ਸਚੇ ਗੁਰ 
ਦਰਬਾਰੇ ਜੀਉ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਚੌਪਝੰ॥ ਕਹਿ ਸਿੱਖ ਕੋ ਨੀਕੇ ਸਮਝਾਯੋ/ਅਬਿ ਕੇ ਜਾਹੁ ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਥਾਯੋ 
।ਮਿਲਹੁ ਨ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਕੋ ਤਹਿ ਜਾਇ। ਜਬਿ ਗੁਰ ਸੈਗਤਿ ਬੈਠਹਿੰ ਆਇ॥ 
੫੦॥ਤਬਹਿ ਅਚਾਨਕ ਜਾਵਹੁ ਪਾਸਕਰਹੁ ਸਮਰਪਨ ਇਹੁ ਅਰਦਾਸਾਂ । 
"ਡਰ ਸ਼ਰੀਕ (ਹੁੰਦ ਹੈ, ਵਿਹ ਗਲ ਸੋਨੂੰ) ਮੈਸਾ ਉਪਜਾਉਂਦੀ ਹੈ। “ਤੇ ਪਿਤ ਜੀ ਤੋਂ 
ਪਿਛੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇ ਖਟਕੇ ਹੋਸਾਂ,ਭਾਵ ਜੇ ਸੈ ਗਦੀ ਲੈ ਲਈ ਤੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ 
ਛੋਟਾ ਭਿਰ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗ/। ਪਿਤ ਜੀ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਲਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । $ਜਦ 
ਤਾਈਂ (ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੀਉਂਦੇ ਹਨ) ਤਦ ਤਾਂਈ ਜੇ ਅਰਜਨ ਪਾਸ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ 
ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਗਲ ਚੰਗੀ ਹੈ। (ਪਰ) ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦ ਜਾਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਪਾਸੋ (ਐਉ!) 
ਕਿੱਵੇ' ਮਿਲੇ । “ਭਾਵ ਦਿਓ ਇਹ ਜ਼ਿਨੀ । 



ਹਮ ਵਿਸ਼ ਤੇ ਖੈਦਨ ਕੋ ਕਰੀਅਹਿ। ਕਰ ਜੋਰਹੁ ਚਰਨਨ ਸਿਰ ਧਰੀ- 

੪ਹਿ? ॥ ੫੧ ॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਝੇ ਦੁਤਿਯ ਰਾਂਸੇ “ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ ਪਨਨ ਸ੍ਰੀ 

ਅਚਜਨਾਂ ਪ੍ਰਮੰਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਏਕ ਊਨਿਬਿੰਸਤੀ ਅੰਸੂ ॥ ੧੯ ॥ 
੨੦. [ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਜੀ ਲਾਪੇਰੇਂ ਬੁਲਾਏ|। 

ਢੋਹਰਾ।ਪਮਿਲਹੁ ਨ ਪ੍ਰਿਬੀਏ ਕੋ ਪ੍ਰਿਥਮ ਸਮੁੜਾਯੋ ਬਹੁ ਬਾਗਦਈ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ 

ਸਿੱਖ ਕਰ, ਗੁਰ ਕੌ ਬੈਦਨ ਧਾਰਿ ॥੧॥ ਚੌਖਈ॥ਧਯਾਨ ਪਿਤਾ ਗੁਰ
 ਕੋ ਉਰ 

ਧਰਿਓਮਨ ਕਰਿ ਪਗ ਪ੍ਰਰਾਮ ਕੌ ਕਰਿਓ।-ਰਿਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਬੈਂਚ ਬਿਸਾਨੇ। 

ਕਿਉ' ਨਹਿ ਜਾਨਹੁੰ ਮੋਰ ਹਵਾਲੋਂ ॥ ੨॥ ਦੀਨ ਬੈਧੁ ਪ੍ਰਭੁ ਅੰਤਰਜਾਮੀ !
। 

ਕ੍ਰਿਪਾਸਿੰਧੁ ਸੁਖਦਾਇਕ ਸ਼੍ਰਾਮੀ ॥ ਦਿਨ ਮਹਿ ਖਾਨ ਪਾਨ ਨਹਿ ਭਾ
ਵਤਿ। 

ਨਿੱਸ ਮਹਿ ਪਰੇ ਨੀਦ ਨਹਿ ਆਵੜਿ॥੩॥ਲਖਜੋ ਨਿਲਾਇਕ ਮੋਹਿ ਭੁਲਾ- 

ਇਵ।ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਨਿਤ ਚਿਤ ਅਕੁਲਾਇਵ-।ਇੱਤਕਾਦਿਕ ਅਨੇਕ ਮਨ 

ਗਿਨਤੀਅੰਤਰ ਗਤੀ ਕਰਤਿ ਚਿਤ ਬਿਨਤੀ' ॥ ੪॥ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਨਹਿਂ 

ਉਰ ਕੋ ਪ੍ਰੇਮ। ਘ੍ਰੋਮ ਬਸੀ ਹੁਇ ਜਿਨ ਕੌ ਠੋਮ ਪਰਖਹਿੰ-ਸੁਤਿ ਆਇਸੁ 

ਅਨੁਸਾਰੀ-।ਦੇਠਿ ਹੇਤ ਜਗ ਗੁਰਤਾ ਭਾਰੀ ॥ ੫॥ ਲਵਪੂਰਿ ਤੇ ਲੋ ਕਰਿ 

ਅਰਦਾਸ। ਗਮਨਜੋ ਸਿੱਖਕ ਧਰੇ ਗੁਰ ਆਂਸ । ਮਗ ਉਲੰਘਿ ਸਗਰੋ ਕਰਮ
 

ਕਾਰਿਕੈ--ਮਿਲੋਂ ਹਜ਼ੂਰਸਮੋ ਸੁਬਿਚਰਿਕੈਂ-੬॥ਜਬਦਿਨ ਜਾਮ ਰਹਹੋ ਤਬਿ 

ਆਇਵ ।-ਪਿਖਹਿ ਨ ਪ੍ਰਿਥੀਆ-ਆਪ ਬਚਾਇਵ। ਸਤਿਗੁਰ 'ਜਹਾਂ 

ਦਿਵਾਨ ਲਗਾਇਵ/ਪੁਵ਼ਿਸ਼ਯੋਤਹਾਂ ਅਚਾਨਕਜਾਇਵ॥੭॥ਹਾਬਜੋਰਿਬੋਦ
ਨ 

ਕੋ ਠਾਨੀ । ਪੁਨ ਕੀ ਨਮੋ ਬਖਾਨੀ । ਕਰ ਪਰ ਧਰਿ ਅਰਦਾਸ 

ਅਗਾਰੀ । ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੀ ਅਰਜ਼ ਉਚਾਰੀ ॥੮॥ ਸੁਨਿ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ 

ਲੀਨਸਿਖੋਲਿ ਪੱਤ੍ਕਾ ਦੇਖਿਨਿ ਕੀਨਸਿ-ਮਹਦ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਚਾਹ 

ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਂਤਿ ਨਿਸ ਬਾਸੁਰ ਮਾਂਹੂ॥੯ਪ੍ਰੋਮ ਮਹਾਂ ਤੇ ਬਯਾਕੁਲ ਹੋਵਾਂ । ਹਮਰੇ 

ਬਿਰਹਾਤੁਰ'ਸੁਤ ਜੋਵਾ-। ਜਾਨਿ ਦਸ਼ਾ ਲੋਚਨ ਭਰਿ ਆਏ । ਰਕਯੋ ਕੌਠ 

ਨਹਿ ਬੋਲਕੋ ਜਾਏ॥੧੦॥-ਪੁੱਤ੍ਨ ਬਿਖੈ ਟੇਕ ਇਨ ਰਾਖੀ ਰਹਿ ਆਇਸੁ 

ਮਹਿੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਾਂਖੀਸਰਬ ਸਹਾਰਹਿ ਗੁਰਤਾ ਭਾਰ । ਅਜਰ ਜਰਹਿ ਗੋ; 

ਨਹਿ ਹੈਕਾਰਿ॥੧੧॥ਰਾਖੀ ਸੋਢਿ ਬੈਸ ਬਭਿਆਈ। ਨਹੀਂ_ਜਾਨ ਦੀਨ/ਸ 
ਕਚਿਤ ਵਿਚ ਹੀ ਸੱਤਰ ਗਤੀ ਵਾਲੀ ਝੈਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ । “ਵਿਛੋਨੇ ਕਰ ਦੁਖੀ । “ਰਾਵ 

ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾਂ ਦੀ ਪੁਤੱਗਜਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪੁੜ੍ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਨੇ ਨਿਬਾਹ ਲਈ ਹੈ; 

. ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਪੂਰੇ ਉਤਰੇ ਹਨ । ਵ(ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਵਿਚ) ਹੈਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ । 



__ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ। _____(੧੭੨੩) __ ਰਾਸਿ੨। ਸੰ੧ ੨੦. 
ਕਿਸ ਥਾਈਂ । ਤੁਕੈਂ' ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਰੁਚਿਰ ਬਨਾਈ । ਬਾਨੀ ਰਚਹਿ ਨਰਨ 
ਗਤਿਦਾਈ॥੧੨॥ਹਮਰੀ ਆਗਤਾ ਬੈਧਨ ਮਾਂਹੀ। ਰਹਯੋ ਸਬਿਤ,ਮੇਟੀ ਜਿਸ 
ਨਾਂਹੀ-ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਖੇ ਬਿਹਬਲ ਹੁਇ ਰਹੇ। ਅਤਿ ਪ੍ਰਸੈਨ ਮਨ ਬਚ ਤਬਿ ਕਹੇ 
॥੧੩॥ “ਦੇਖਹੁ ਭਾਈ ਬਿਧ ! ਸੁਤ ਅਰਜਨ । ਪ੍ਰੰਮ ਬਿਖੋ ਲਿਖਿ ਅਪਨੀ 
ਅਰਜ਼ਨਿ'।ਪਠੀ ਇਹਾਂ ਸੇ ਪਠੀ ਬਨਾਇ'। ਤੁਕਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਸੁੰਦਰ ਭਾਇ 
॥੧੪॥ ਚਿਰ ਹੋਯੋ ਲਵਪੁਰੀ ਪਠਾਯੋ। ਲਈ ਨ ਹਮ ਸੁਧ, ਚਿਤ ਅਕ- 
ਲਾਲੋਅਬਿ ਤਹਿ ਤੁਮਰੋ ਪਹੁੰਚਨ ਬਨੈ । ਆਨਹੁੰ ਤਿਨਹਿੰ ਪ੍ਰੋਮ ਮਨ ਸਨ” 
॥ ੧੫॥ ਸਨਿ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਤਝਿ ਬਿਧ ਭਾਈ । ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੀ ਬਹੁ 
ਬਡਿਆਈ । ਲਗਜੋ ਸਰਾਹਨਿ€ਸ਼ੀਲ ਬਿਸਾਲ। ਲੋਸ਼ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸ 
ਕਾਲਾ॥੧੬॥ਰਾਵਰ ਕੀ ਆਇਸ ਕੌ ਪਾਏ ।ਹੋਤਿ ਪ੍ਰਾਤ ਕੇ ਲਵਪੁਰਿ ਜਾਏ 
। ਮੈਂ ਆਨਹੁੰ ਗੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੈਂ।ਜਿਨਕੇ ਅਤੀ ਲਾਲਸਾਉਰ ਮੈਂ#%॥੧੭॥ 
ਇਮ ਕਹਿ ਸੁਨਿਕੈ ਨਿਸਾ ਬਿਤਾਈ । ਚਲਤਿ ਭਯੋ ਮਗ ਬੁੱਢਾ ਭਾਈ । 
ਏਕ ਨਿਸਾਂ ਬਸਿ ਕੈ ਪੁਰਿ ਗਯੋਧਰਮਸਾਠ ਮਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਭਯੋ॥੧੮॥ਦੇਖਿ 
ਇਸੇ ਸਿਖ ਜੇ ਸਮੁਦਾਈ । ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਜੁਤਿ ਉਠਿ ਅਗੁਵਾਈ । ਬੈਦਨ 
ਕਰੀ ਪਰਸਪਰ ਮਿਲੋ । ਬੋਠਾਰਯੋ ਕਰਿ ਆਦਰ ਭਲੇ॥੧੯॥ ਗੁਰ ਦਿਸ਼ ਕੇ 
ਸੁਨਿਕਰਿ ਮੈਦੇਸ਼ਭਯੋ ਸਭਿਨਿ ਕੇ ਹਰਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼“ਆਯਹੁ ਤੁਮਹੁ ਲੇਠਿ” 
ਸੁਨਿ ਐਸੇਕਰਨ ਪੁਟਨ ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਤ ਜੈਸੇ॥ ੨੦ ॥ ਭਯੋ ਅਨੰਦ ਸੁ ਬਰਨੈ 
ਕੌਨ।ਲਹਯੋ ਕਲਪਤਰੁ ਮਾਨਹੁ ਭੌਨ'ਸੁਖ ਸੋਂ ਬਸ ਕਰਿ ਨਿਸਾ ਬਿਤਾਈ। 
ਪੁਨਾ ਸੈਹਾਰੀ ਮਿਲੈ ਸੁ ਜਾਈ ॥੨੧॥ ਅਪਰ ਬੈਧੁ ਗਨ” ਸਭਿ ਸੋਂ ਮਿਲੋ। 
ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੱਖਯ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਿ ਭਲੋ । ਗੁਰ ਸੁਤ ਸੋਂ ਮਿਲਿ ਮਿਲਿ ਕਰਿ ਨਮੋ। 
ਬਿਛੁਰਨ ਤੇ ਸੈਕਟ ਤਿਹ ਸਮੋਂ ॥੨੨॥ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਪਿਖਿ ਸੈਂਗਤ ਸਾਰੀ। 
ਧੀਰ ਦਈਓਕੀਜਹਿ ਸੁਖ ਭਾਰੀ ।ਸੁਧ ਸਰੋਵਰ ਮੇਲੋ ਆਵਹੁਮਿਲਹੁ ਗੁਰੂ 
ਵਰਸਹੁ ਹਰਖਾਵਹੁ॥੨੩॥ਭਏ ਸਕਟ“ਆਰੂਵ ਤੁਰੈਤੇ।ਜੁਤੇ ਬ੍ਰਿਖਭ ਭਾਗੀ 
ਬਲਵੇਤੇ । ਗ੍ਰੀਵ ਬਿਭੂਖਨ ਬਾਜਹਿੰ ਚਨਨ/ਤ੯। ਮਗ ਮਹਿ ਉਤਲਾਵਤਿ 
ਪਗ ਡਾਲਤਿ” ॥੨੪॥ ਭਾਈ ਬੁੱਢ' ਸੈਗ ਚਢਾਯੋ । ਕਰੇ ਸ਼ੀਘ੍ਰਤਾ ਸਕਟ 
"ਬੇਨਤੀਆਂ । “ਤੋਜੀ ਇੱਥੇ ਸੋ ਪੜ੍ਹ ਹੈ ਅਸਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ । ਕੋਮਨੋ ੫੪ ਵਿਚ ਕਲਪ 
ਬ੍ਰਿੱਛ ਮਿਲ ਗਿਆ । $ਮਾਕਾਂ ਨੂੰ । “ਬਹਿਲ; ਗਡੇ ਤੇ । (ਬੋਲਾਂ ਦੇ) ਗਲੋ ਵਿਚ ਗਹਣੇ 
(ਟੱਲੀਆਂ) ਚਲਦਿਆਂ ਵੱਜਦੇ ਹਨ । “ਭਵ ਛੇਤੀ ਫੁਰਦੇ ਹਨ । 

"੫:-ਜਿਨਕੇ ਅਤਿ ਲਾਲਸ ਹੈ ਉਰਮੈ । 



ਸ਼ ਗੁਰ ਪੂਤਾਘ ਸੂਰਜ । ॥( ੧੭੨੪) ਰਾਸਿ ੨। ਅੱਸੂ ੨੦. 

ਚਲਾਯੋ । ਬਿ੍ਖਭਨਿ ਪ੍ਰੋਰਕ" ਕੋ ਧਨ ਦੀਨ।ਗਮਨੇ ਮਾਰਗ ਕੌ ਸੁਖਕੀਨਾਂ 

੧੨੫੩੍ਰਿਪਤਾਏ ਦੈ ਬਿਖਭ ਅਹਾਰਾਂ । ਚਲੋ ਜਾਹਿ ਨਹਿ ਲਗੇ ਅਵਾਰਾਂ । 

ਤੀਨ ਜਾਮ ਮਹਿ ਪਹੁੰਚੈ ਜਾਈ । ਦੇਖਿ ਸੁਧਾਸਰ ਗ੍ਰੀਵ ਨਿਵਾਈ ॥
੨੬॥ , 

ਪਿਤ ਮਿਲਿਬੇ ਕੋ ਅਨੰਦ ਬਿਚਾਰਹਿ । ਲੋਚਨ ਤੇ ਜਲਬੂੰਦਨ ਡਾਰ । 

ਬਹੁਤ ਦਿਵਸ ਕੋ ਬਿਰਹਿ ਬਿਦਾਰਹਿੰ। “ਘਟੀ ਆਜ ਕੀ ਪੈਠ” ਉਢਾਂਰਹਿ 

॥ ੨੭॥ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਸ ਬਲ ਸਭ' ਲਗਾਂਈ । ਉਤਰੇ ਆਨਿ ਸੰਗ ਬ੍ਰਿਧ 

ਭਾਈ। ਪਿਖੇ ਦੂਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਨੁ । ਕਮਲ ਪ੍ਰਵੁੱਲਤ ਬਦਨ ਮਹਾਂਨ ॥ 

੨੮॥ਪੂਰਨ ਚੋਦ ਪਿਤਾ ਕੀ ਓਰਾਂ । ਲੋਚਨ ਕੀਨ ਚਕੌਰਨ ਜੋਰਾਂ । ਨੀਠ 

ਨੀਠ ਪਹੁੰਚੇ ਢਿਗ ਜਾਇ। ਪਰੇ ਚਰਨ ਪੰਕਜ ਉਤਲਾਇ ॥ ੨੯ ॥ਦ੍ਰਗ 
ਜਲ ਤੇ ਪਗ ਮਨੋ ਪਘਾਰੇਂ।ਪ੍ਰੋਮ ਨਿਮਗਨ ਸਪੂਤ ਨਿਹਾਰੇ। ਪਕਰਿ ਭੁਜਾਂ 

ਤਤਕਾਲ ਉਠਾਏ । ਭਰੇ ਅੰਕ ਦੇਖਤਿ ਹਰਿਖਾਏ॥੩੦॥ਅਧਿਕ ਪੀਤ ਸੋਂ 

ਲਾਇਵ ਛਾਤੀ ਮਸਤਕ ਸੁੰਘ ਲਈ ਜਨੁ ਥਾਤੀ। “ਸੋਢੀ ਕੁਲ ਕੀ ਰਾਖਿ 

ਬਡਾਈਹਹੇ ਸਪੁੱਤ !ਕਰਿ ਹੈਂ ਅਧਿਕਾਈ॥੩੧॥ਗੁਰਤਾ ਭਾਰ ਧਾਰਿਬੇ ਬਲੀ। 
ਮਹਾਂ ਧੀਰ ਹੋਯਹੁ ਬਿਧਿ ਭਲੀ” । ਤਬਿ ਮੰਗਵਾਇਵ ਪਠੀ ਜੁ ਪਾਂਤੀ । 

ਪਠੀ ਆਪ ਕਰਿ ਸੀਤਲ ਛਾਤੀ॥੩੨॥ਸਨਹ ਪੁੱਤ !ਜਬਿ ਕੇ ਤੁਮ ਗਵਨੇ, - 

ਏਕ ਪੌਤ੍ਰਿਕਾ ਕੇਜੀ ਭਵਨੇ । ਲਵਪੁਰਿ ਬਿਖੈ ਰਹੇ ਚਿਰਕਾਲ। ਮਿਲੋ ਰਹੈ 

ਸਤਿਸੈਗਤਿ ਜਾਲ॥੩੩॥ਅਪਰ ਪੰਤ੍ਰਿਕਾਕਜੋਂ ਨ ਪਠਾਈ/ਲਖਨਿ ਬਿਖੈ 
ਮਤਿ ਅਤਿ ਚਤੁਰਾਈ । ਪਠੀ ਏਕ ਤੱਦਜਪਿ ਕਯਾ ਕੀਨਾ ?ਅੰਕ ਤੀਸਰੋ 

ਕਿਮਲਿਖਿ ਦੀਨ'ਊ॥੩੪॥ਬਨਜੋ ਸ਼ਬਦ ਪਦ ਏਕੋ ਜੈਸੋਲਿਖਜੋ ਇਕਾਂਗ” 

ਚਾਹੀਯੇ ਤੈਸੇਇਸ ਮਹਿੰ ਕਹੋ ਹੇਤੁ ਹੈ ਕੌਨਊ।ਸਭਿਨਿ ਬਿਖੈ ਬੂੜ੍ਯੋ ਸੁਖ 
ਕੌਨ ॥੩੫॥ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕਰ ਜੋਰ ਉਚਾਰੋ।“ਕਹਿਨੋ ਬਨਹਿ ਨ ਆਂਪ 
ਅਗਾਰੀ ।ਸਭਿ ਘਟਿ ਘਟਿ ਕੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ । ਦੁਰਜੋ ਨ ਕੁੰਛ ਤੁਮ ਤੇ ਜਗੀ 
ਸ੍ਰਾਮੀ !॥੩੬॥ ਤਊ ਆਪ ਕੀ ਆਇਸੁ ਪਾਇ। ਕਹਿਬੋ ਬਨੈ ਹੋਇ ਜਿੱਸੈ 
ਭਾਇ।ਦੋਇ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ ਪਠੀਅਗਾਰੀਂਭਏਸ਼ਬਦ ਪਦਗਿਰਾਉਚਾਰੀ॥੩੭॥ 

੧ਗਾਣੀਵਾਨ । “ਨੇਤ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਾਨੋ ਚਰਨ ਧੋਤੇਂ । “ਮਾਨੋ (ਕਸਭੂਰੀ ਦੀ) ਥੈਲੀ 

(ਅਰਬਾਤ) ਨਾਪਾ ਮਿਲਿਆ ਰਾਵ ਇਹ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਮਸਤਕ ਨਾਸ਼ 

ਸੁਰੀਧੀ ਦਾ ਮਾਨੋ ਨਾਪਾ ਸੀ। “ਸਾਰੀ ਮੈਗਤ ਨੂੰ । “ਏਕਾ ਅੰਗ । #ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੈ। ” 

?(ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜੋ)ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਢੀਆਂ (੯) ਪੋੜੀਆਂ ਬਣ ਗਏ । 



_ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਰਤਾਪ ਸੂਰਜ | :( ੧੭੨੫) `ਗਸਿ ੨। ਅੰਸੂ ੨੧, 
ੜ੍ਰਿਤੀ ਪਠੀ ਇਹ ਰਾਵਰਿ ਪਾਸ । ਬਨਜੋ ਸ਼ਬਦ ਪਦ ਬਿਚ ਅਰਦਾਸਅੱਕ` 
ਤੀਨ ਕੋ ਯਾਂਤੇ ਲਿਖਜੋ । ਜੋ ਬੂਝਯੋ ਰਾਵਰ ਨੇ ਪਿਖਯੋ” ॥੩੮ ॥ਸੁਨਿ ਗੁਰ 
ਕਹਜੋ,ਨ ਮੁਹਿ ਢਿਗ ਆਈ । ਲਿਖਿ ਤੁਮ ਨੇ ਕਿਸ ਹਾਥ ਪਠਾਈਂ । ਲੇ“ 
ਕਿਹ ਨੇ ਕਹਿ ਧਰੀ ਛਪਾਈਨਕੈ ਮਾਰਗ ਗਿਰ ਪਰੀਨ ਪਾਈਊ॥੩੯/ਜੋ 
ਸਿਖ ਲਯਾਯੋ ਬੈਠਜੋ ਪਾਸਿ । ਕਹਜੋ ਸਮੈਂ ਆਨੀ ਅਰਦਾਸਪੁੰਤ੍ਰ ਆਪ ਕੋ 
ਜੋਸ਼ਟ ਲੇਕਰਿ'। ਮੁਝ ਤਜਿ ਵਹਿਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਤਿ ਭਾ ਘਰ॥੪੦॥ਬਹੁਰ ਆਇ 
ਕਰਿ ਤਿਨ ਕਹ ਦੀਨ ।-ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਾਂਚਨ ਕੀਨ । ਸੁਖ ਅਨੰਦ 
ਕੀ ਸੁਧਿ ਕਹਿ ਦੀਜੀਹ । ਤੂੰ ਲਵਪੁਰੀ ਪਯਾਨੋ ਕੀਜਹਿਨਂ-॥੪੧॥ ਤੁਮਰੋ 
ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਨਿ ਨ ਦਯੋ । ਬਿਨਾ ਮਿਲੇ ਮੁਝ ਰੁਖ਼ਸਦ ਕਯੋ।ਅਪਰ ਨ ਸੁ: 
'ਮੋਕਹੁ ਕਿਮ ਭਈਦਾਈ ਆਪ ਢਿਗ, ਕੈ ਨਹਿ ਦਈ॥੪੨॥ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਕੀ 
ਇਮ ਸੁਨੀ ਖੁਟਾਈ । ਕੂਰੋ ਕਰਜੋ ਚਹਤਿ ਗੋਸਾਈਂ' । ਸਭਾ ਬਿਥੋ ਬੋਲੇ 
“ਸੋ ਕਹਾਂਮਿਜਾਇ ਹਕਾਰੋ ਭੋ ਸਿੱਖ[ਤਹਾਂ॥੪੩॥ ਕਿਨਹੂੰ ਕਹਯੋ ਘਾਮ ਤੇ 
_ਅੰਰ/ਕਰਤਿ ਸ਼ਨਾਨ ਕੂਪ ਜਲਸੇਗ”?।£ਜਾਉ ਤਹਾਂ ਤੇ ਲਕਾਉ ਹਕਾਰੇ” 
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕਹਯੋਪਬਿਲੰਬ ਨ ਧਾਰੇ॥੪੪॥ਆਇਸ ਪਾਇ ਸਿੱਖ ਤਬਿ ਗਯੋ । 
ਮੱਜਨ ਕਰਤਿ ਨਿਹਾਰਤਿ ਭਯੋਂ । ਸੇਵਕ ਕਿਤਿਕ ਸੋਗ] ਹੁਰਖਾਏ । ਸੇਵਾ 
ਕਰਤਿ ਨੀਰ ਬਹੁ ਪਾਏ ॥੪੫॥ਕੋ ਸ਼ਰੀਰ ਕੋ ਮਰਦਨ ਕਰੈ।ਕੋ ਵਿਗ ਖਰੋਂ 
ਬਸਤ੍ਰ ਕਰ ਧਗੈਪਨਹੀ ਪੈਂਛ ਧਰਤਿ ਕੋ ਆਗੇ। ਕੋ ਬੋਲਤਿ ਬਾਕਨਿ ਅਨੁ- 
ਰਾਗੇ॥ ੪੬ ॥ ਸਨਮਾਨਤਿ ਚਹੁੰ ਦਿਸ਼ਿ ਨਰ ਖਰੇ । ਜਲ ਸੋਂ ਕੋਲ ਅਨਿਕ 
ਬਿਧਿ ਕਗੇਗਰਮੀ ਲਾਗਤਿ ਅਧਿਕ ਚੁਮਾਸੇ। ਯਾਂਤੇ ਮੱਜਤਿ ਨੀਰ ਬਿਲਾਂਸੇ 
॥8੭॥ਹੇਰਿ ਸਿੱਖ ਕਰ ਜੋਰਿ ਉਚਾਰਾ। “ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੁਮਹਿ ਹਕਾਰਾ। 
ਬਿਨਾ ਬਿਲੰਬ ਆਪ ਢ਼ਲਿ ਜਾਵਹੁ।ਸਭਾ ਬਿਖੈ ਸਭਿ ਕੌ ਦਰਸਾਵਹੁ॥੪੮॥ 
ਸੁਨਿ ਤਬਿ ਬਸਤ੍ਰ ਪਹਿਰ ਕਰਿ ਲੀਨ/ਚਲਜੋ ਚੋਂ ੫?ਕਰਿ ਕਪਫਿ ਪ੍ਰਬੀਨੇ। 
ਆਵਤਿ ਦਾਸ ਸੈਗ ਸਮੁਦਾਯਾ ।ਬਿਗਸਤਿ ਬੋਲਤਿ ਉਰ ਹਰਖਾਯਾ॥੪੯॥ 
ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ (ਗੰਥ ਦੁਤਿਯ ਰਾਜੇ 'ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਆਗਵਨ ਮੁਧਾਸਰ' ਬਰਨਨੇ ਨਾਮ ਬਿੰਸਤੀ ਅੰਜੂ ॥੨੦॥ 

੨੧. [ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਪਾਸੋਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ] 
ਦੌਹਰਾ ॥ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸਨਮਾਨ ਜੁਤਿ ਅਤਿ ਸਮੀਪਤਾ ਪਾਇ।ਬੇਠੇ ਸ਼ੋਬਤਿ 
ਪਿਤਾ ਸੋਂ ਗਕਾਨ ਅਨੰਦ ਕੇ ਭਾਇ' ॥ ੧ ॥ ਤੌਪਈ॥ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਦੇਖਿ ਦੂਰ 
"ਆਪਦੇ ਜੇਠੇ ਪੁਤ ਨੇ ਲੈਕੇ। "ਗਰਮੀ ਕਰਕੇ ਪਿੰੇ ਨ੍ਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖੂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਨ; ₹ਭਾਵ 
ਜਿਵੇ “ਗਜਾਨ” ੨ “ਅਨੰਦਮਿਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ । _#੫੪-ਪਯਾਨ`ਕਰੀਜਹਿ। 1੫੪-ਚੁਪ । 



` ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੇ ਪੂੂਤਾਪ. ਸੂਰਜ । ( ੧੭੨੬) 'ਫਸਸਿ ੨। ਅੰਸੂ >੧. 

ਝੇ ਜਰਿਯੋ-ਇੜੋਲਿਕਟ ਬਿਤ ਹ੍ਰੋ ਕਰਿ ਬਿਰਿਯੋ। ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਕੌ ਅਦਬ 
ਨ ਰਾਖਗੋਬੇਠਜੋ ਜਨ ਸਮਤਾ ਅਤਿਲਾਖਯੋ' ॥੨॥ ਇਮ ਢਿਗ ਹ੍ਰੈ ਲੋਕਨਿ 
ਦਿਖਰਾਵੇ । ਸਿੱਖਨ ਮੈਂ ਨਿਜ ਮਾਨ ਬਧਾਵੈ-। ਜਰਤਿ ਆਇ ਪਿਤ ਕੋ 
ਕਰਿ ਨਮੋਬੇਠਯੋ ਕਿਤਿਕ ਦੂੰਰ ਤਿਹ ਸਮੋ ॥੩॥ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਲਖਿ ਕਰਿ 
ਬਡ ਕਾਾਤ । ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨਿਕਟ ਗੁਰ ਤਾਤ”। ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਬੈਦਨ ਕੋ ਠਾਨੀ। 
ਆਸ਼ਿਖ ਦੇ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਨੇ ਮਾਨੀ॥੪੫ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਦੇਖਮੋ ਪੁੱਤ੍ਰ ਬਿਲੰਦਕਹਜੋ= 
ਪਪ੍ਰਥੀਚੇਂਦ ਸੁਨਿ ਮਤਿਵੈਦ ॥ ਦੋਇ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ ਪੂਰਬ ਆਈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ 
ਝੁਕ ਸ਼ਬਦ ਬਨਾਈ ॥੫॥ ਸਿਖ ਨੋ ਦਈ ਸੌਂਪ ਕਰਿ ਤੋਹਿ। ਸੌਅਬਿ ਤੇਰੇ 
ਹੀ ਢਿਗ ਹੋਹਿ। ਹਮਰੇ ਤੀਰ ਨ ਆਨਿ ਦਿਖਾਈ । ਕੌਨ' ਹੋੜੁ ਤੇ ਰਾਖਿ 
ਛੁਪਾਈਊ॥੬॥ਆਨਹੈੰ ਅਬਿ ਤਿਨ ਕੌ ਜਹਿ ਧਰੀ। ਅਵਲੋਕਹਿਂ ਕੈਸੀ ਬਿਧਿ 
ਕਰੀਮਸੁਨਿ ਬੋਲਯੋ ਬਚ ਜੋ ਛਲਸਾਨੇ/ਕਬਿ ਇਨ ਪਠੀ,ਕਹਾਂ ਕੋ ਜਾਨੇਊ 
॥੭॥ ਮੋਹਿ ਰਿਦੈ ਸਧਿ ਅਹੈ ਨ ਕੋਈ । ਕਰੇ ਦੁਰਾਵ ਕਾਜ ਕਯਾ ਹੋਈ। 
ਚਤੁਰੈਗਲ ਕਾਗਦ ਕੇ ਸੈਗੱ।ਮੈਂ ਨਹਿ ਤਾਂਹਿ ਚਢਾਇਵ ਚੈਗ“॥੮॥ਸੁਨਿ 
ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਪੁਨ ਕਹੀ। “ਲੇਹੁ ਸਿਮਰਿ ਜੇ ਸੁਧਿ ਨਹਿ ਰਹੀ।ਧਰੀ ਹੋਇਗੀ 
ਕਿਸਹੀ ਥਾਇ। ਖੋਜਿ ਆਨੀਅਹਿ ਦੇਹੁ ਦਿਖਾਇ॥ ੯॥ ਅਪਰ ਸਰਬ 
ਹੀ ਕਾਰ ਸੁਧਾਰਹਿੰ।ਸੋ ਕੈਸੇ ਕਰਿ ਨਹੀਂ ਬਿਸਾਰਹਿੰ“ ?। ਕੂਰ ਨ ਕਹੁਨਹਿ 
ਰਾਂਖਿ ਦੁਰਾਈ।ਤਯਾਗ ਦੇਹਿ ਛਲ ਕੀ ਚਤੁਰਾਈ“॥੧੦॥ਸੁਨਿ ਕੈ ਖੁਨਸਰੋ 
ਊਚੇ ਕਹੇ । “ਕਛੁ ਹੁੰਡੀ ਤੋ ਨਾਹਿਨ ਅਹੈ। ਜਿਹ ਛਿਪਾਇ ਧਨ ਕੌ ਲੋ 
ਆਵੇ।ਕੌਨ ਅਰਥ ਤੇ ਤਾਂਹਿ ਛਿਪਾਵੇਂ॥੧੧॥ਕੁਛ ਲੇਖਾ ਨਹਿੰ ਤਿਸਕੇਮਾਂਹੂ। 
ਰਿਨ ਕੀ?” ਵਹੀ ਨ;ਰਾਖੋਂ ਪਾਹੂ । ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਗਿਰੀ ਹੋਹਿ ਮੰਗ ਲੜਾਵਤਿ । 
ਛੱਰਤਿ ਰਿਦੈ ਮੁੜ ਪਾਸ ਬਤਾਵਤਿ॥੧੨॥ਜੇ ਕਰਿ ਪਦ ਇਨ ਸ਼ਬਦ ਬਨ 
ਇਵਤਿਸ ਦੇਖਨ ਹਿਤ ਚਿਤ ਲਲਜ਼ਾਇਵ ॥ ਤੋਂ ਕਿਛੁ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਢਿਗ 
ਬੈਸੇਕਹਿ;ਬਨਵਾਇ ਲੋਹੁ ਤੁਮ ਭੈਜੈਂ ॥੧੩॥ ਅਪਰ ਕਾਂਜ ਤੋਂ ਨਹਿ ਤਿਨ 
ਮਾਂਹੂਜਿਸਤੇ ਕਾਰ ਅਣਕ ਕੁਛ ਛਾਸ਼ੂ ਦੇਖਿ ਕੁਟਿਲਤਾ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਕੇਰੀ । 
੧ਮਨੋ' ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ । “ਗੁਰੂ ਪਿਤ ਜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਅਸੀਸ ਦੇਕੇ । “ਚਾਰ ਉਂਗਲ 
ਗਾਗਜ਼ ਨਾਲ ।_ “ਮੈ ਨਹੀਂ` ਸੀ ਪਤੰਗ (=ਗੁਡੀ) ਉਭਾਉਣੀ (ਤਿਸ ਨਾਲ) । $ਓਜ਼ੂ (ਕੈਮ) 
ਤੂੰ ਕੀਕੁੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ $ (%) ਉਹ (ਭਾਵ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੂੰ) ਤੂੰ ਕਿਵੇ ਬੀ ਨਹੀ' ਕੁਲ ਸਕਦਾਂ । 
7ਕ੍ਰਜੇ ਦੀ। __ ”੫੧=ਮਨ। 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੁਭਾਪ ਸੁਰਜ। ( ੧੭੨੭) _ਰਸਿ੨।ਅੰਸੂ ੨੧, _ 

ਤਨਕ ਸਰਲਤਾ"ਨਹਿੰ ਤਬਿ_ਹੇਰੀ॥੨੪॥ਦਾਸ ਨਿਕਟਿਕੇ ਸਰਵਣ ਮਝਾਰਬ 

ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਵਾਕ ਉਢਾਰਾਂ । “ਸ਼ੀਘ ਸਦਨ ਇਸ ਕੇ ਉਠਿ ਜਾਵਹੁ। ਤਗਂ 

ਪਹੁੰਚਿ ਇਹ ਬਾਕ ਸੁਨਾਵਹ ॥੧੫ ॥-ਪ੍੍ਥੀਏ ਨੇ ਕੀਨਸ ਇਸ਼ਨਾਨ ੬ 

ਢਾਹਤਿ ਸਤਿਗੁਰਪਾਸ ਪਯਾਨਾ।ਜਾਮਾਂ ਪਹਿਰਨ ਹਿਤ ਮੰਗਵਾਵਤਿ। ਪਠਸੋ 
ਸੋਹਿ ਆਇਵ ਉਤਲਾਵਤਿ”#-॥੨੬॥ਸੁਨਿਸਿਖ ਗਯੋ ਗੁਰੂ ਪੁਨ ਕਹਕੀ 

ਓਤਿਸ ਕਾਗਦ ਮਹਿੰ ਕਾਜ ਨ ਲਹੜੋ।ਹਮਹੁਂ ਦਿਖਾਵਤਿ ਕਹੋ ਨਹਿ ਸੋਉ੧ 

ਇਸ ਮਹਿੰ ਸਾਹਸ ਮਤਿ” ਕਿਮ ਹੋਉ?॥੧੭॥ ਸਿਮਰਨ ਕਰਹ” ਜਹਾਂ ਸੋ 

ਧਰੀ।ਅਰੀ ਨ ਧਰਹੁ ਦੇਹ ਪਰਹਰੀਮਭਾਵੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਰਯੋਪਨਹਿ ਮਾਨਾ। ਤੀਨ 
ਬਾਰ ਗੁਰ ਬਚ ਉਲਟਾਨਾ॥੧੮॥ ਰਿਸ ਕਰਿ ਬੋਲਯੋਮੇਰੋ ਕਹਜੋ । ਰਾਵਰ 

ਨੇ ਸਭਿ ਝੂਠੋ ਲਹਜੋਸਪਤ ਮੋਹਿ ਤੁਮ ਚਰਨਨ ਕੇਰੀ। ਜੇ ਕਰਿ ਪੱੜ੍ਰੀ ਸੰ 

ਕਿਤਿ ਹੇਰੀ॥੧੯॥ਪਿਤ ਗੁਰ ਕੌ ਸਰਬੱਗਤ ਨ ਜਾਨਾ । ਬਡਿ ਮਹਿਮਾਂ ਤੇ 

ਰਹਿ ਅਨੁਜਾਨ॥ ਮਹਾਂ ਅਭਾਗ ਜਾਂਹਿ ਕੇ ਹੋਇ। ਕਿਮ ਉਚੇ ਪਦ ਪ੍ਹਾਂ 

ਸੋਇ॥੨੦॥ਦਾਸੁ ਗਯੋ ਤਿਹਕੈ ਗ੍ਰਹਿ ਕਹੋ। ਤਿਸਕੀ ਤ੍ਰਿਯ ਕੁਛ ਭੇਦ 

ਲਹਕੋ।ਕਰਮੋ ਨੇ ਤਬਿ ਪ੍ਰੇਰੀ ਦਾਸੀਲਯਾਵਤਿ ਭੀ ਜਾਮਾਂ ਤਿ ਸੁਪਾਸੀ॥੨੧॥ 
ਸਿਖ ਨੇ ਇਕਠੋ ਕਰਿ ਸੋ ਲੜਾਇਵ। ਅਪਨੇ ਬਸਤ੍ਰ ਲਪੇਟ ਛੁਪਾਇਵ। ਕੌ 

ਨਹਿੰ ਜਾਨਿ ਸਕਹਿ ਇਸਭਾਂਤੀ।ਆਨਿ ਦਿਯੋ ਗੁਰ ਕੌ ਜੁਤਿ ਪਾਂਤੀ'॥੨੨॥ 

ਮਹਾਂ ਦੇਵ ਕੋ ਤਬਹਿ ਹਕਾਰਾ । ਅਪਰ ਦਿਵਾਨ ਲਗਾਇਵ ਸਾਰ॥ਸਜਾਨੇ 

ਸਿੱਖ ਅਨੇਕ ਸਹਾਏ।ਸਮ ਚਿਤ ਜਿਨਹੁੰ ਬਿਕਾਰ ਬਿਹਾਏ॥੨੩॥ਕੌ ਸਤਿ- 

ਗੁਰ ਕੇ ਮੁਖ ਕੌ ਦੇਖਤਿ । ਕੋ ਪ੍ਿਥੀਏ ਕੀ ਕਾਂਤ ਪਰੇਖਤਿ”। ਪੁਨ ਗੁਰ 
ਸਭਿਨਿ ਸੁਨਾਇ ਉਚਾਰੋ । “ਅਜਹ ਸਮਝ ਤ੍ਰੰ ਕਹਯੋ ਹਮਾਰੋ ॥੨੪॥ ਦੇਹ 

ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ ਜਹਾਂ ਦੁਰਾਈ । ਤੇਰੋ ਕਾਜ ਨ ਬਿਗਰੈ ਰਾਝੀ । ਜੇ ਨ ਦੇਹਿੰ ਸੁਧਰੇ 
ਕਛ ਨਾਂਹੀਨਾਹਕ ਪਰਜੋ ਮਹਾਂ ਹਠ ਖਾਂਹੀ॥੨੫॥ਅਲ੫ ਵਸਤੁ ਤੇ ਮਹਿਦ 

ਥਿਗਾਰੇ' । ਕਯੋਂ ਤ ਕਰਤੋ ਬਿਨਾ ਬਿਚਾਰੇ! । ਸਗਰੀ ਸਭ ਸੁਨਿ ਤਿਸ 

੧ੰਜਿੰਹਾ ਪਨ,ਅਨੁਕਲਤਾ/ਫੇਤੀ ਆਵੀਂ। ₹ਜੋ ਹਠ ਏੱਧੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੇ।"ਚੇਤੇ ਕਰੋ।“ਅੜੀ ਨਾਂ 

ਧਾਰਨ ਕਜ਼ੋ (ਅੜੀ) ਛੱਡ ਦਿਓ । ਸਹਿਤ ਚਿਠੀਆਂ ਦੇ । “ਸ਼ੋਭਾ (ਯਾ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਦਸ਼ਾ) 

, ਵੇਖਦੇ ਹਲਸੈਸ:, ਕਾਂਤਿ]/ “ਬੜਾ ਬਿਗਾੜ । 
-` #ਸ੍ਰਤਿਗਰ ਜੀ ਨੇ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਿਬੀਏ ਦੇ ਘਟੋ' ਉਸਦਾ ਜਾਮਾ_ਮੰਗਵਾ ਘੱਲਿਆ ਸੀ । 
ਇਹ ਪਰੌਪਰਾ ਦੀ ਸਾਖੀ ਹੈ । “ਪ੍ਬੀਅ ਨ੍ਹਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੋਂ ਜਾਮਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ! ਐਸੇ ਸੰਦੇਸੇ 

ਏਣੋਂ ਸਤਿਗੁਰੁ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਰਚੀ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਰਾਵ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ । 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੭੨੮ ) _ਗਾਸਿ ੨। ਅੰਹੂ ੨੧. 

ਬਾਨਕਹੇ ਨ ਸਮਝਯੋ ਮਹਦ ਅਜਾਨ॥੨੬॥ਕਹਤਿ ਭਯੋ ਬਿੱਧ੍ਰੋਹੀਵੈਰੇ'- 

ਪੱਤਰੀ ਤੇ ਕੜਾ ਬਨਵ ਬਡੇਗੇਕੈ ਢਿਗ ਰਾਖਿ ਰਾਜ ਕਿਹ ਲੋਵੇਂ । ਦੁਲੰਭ 
ਵਸਤੁ ਕਯਾਤਿਸ ਤੇ ਸੇਵੋਂ?॥੨੭॥ਸਨਿ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਬਚ ਕਹੈਂ।/ਬਡਿ- 
ਆਈ ਤੁਵ ਭਾਗ ਨ ਅਹੈਕਹਾਂ ਨਿਲਾਇਕ ਰਾਜ ਕਮਾਵਹਿਦੁਲਭਵਸਤੁ 

ਜ਼ਿਨੁ ਭਾਗ ਨ ਪਾਵਹਿੰ॥੨੮॥ਬੁੱਢੋਆਦਿਕ ਸਿੱਖਸਕਿ ਹੇਰੈਂਤਬਿਸੋਜਾਮਾ 

ਧਚਕੋ ਅਗੇਰੈ । ਕਹਜੋ ਗੁਰੂ: “ਜਾਮਾ ਪਿਖਿ ਲੇਹੂ । ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਵ ਗਰ 
ਕੌ ਦੇਹੂ॥੨੯॥ਦੇਖਜੋ ਧਰਯੋ, ਕਹਜੋ “ਇਹੁ ਮੇਰਾ । ਘਰ ਤੇ ਕਿਨ ਆਨਯੋ 
ਇਸ ਬੇਰਾ?।ਗੁਰੂ ਕਹਜੋਇਸ ਜੇਬ ਮਬਾਰੀ।ਨਿਜ ਕਰ ਸੋਂ ਅਬਿ ਲੋਹ 
ਨਿਕਾਰੀ॥੩੦॥ ਕਹਨ ਲਗੜੋ “ਮੈਂ ਤੋ ਨਹਿ ਪਾਈ । ਇਸ ਮਹਿੰ ਪਾਂਤੀ 

ਕਹਿ ਤੇ ਆਈ” । ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਭਨਯੋ“ਨ ਵੇਰ ਕਗੀਜੈ। ਨਿਜ ਕਰ ਤੇ ਕਾਗਦ 
ਨਿਕਸੀਜੈ॥੩੧॥ਚਪਜੋਂਲਾਜ ਤੇਂ' ਸਭਾ ਮਝਾਰ।ਜੇਬ ਬਿਖੈ ਅਪਨੋ ਕਰ 

ਡਾਰ। ਗਨ“ ਕਾਗਦ ਸੇ ਸਕਲ ਨਿਕਾਸ ਸਭਿ ਲੈ ਕਰਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਜ. 

ਪਾਸੇ॥ ੩੨॥ ਪੱਤਰੀ ਦੋਨਹੁ ਤੁਰਤ ਨਿਕਾਰੀ । ਬਿਸਮਤਿ ਤੇ, ਸਭਿ ਸਭਾਂ. 
ਨਿਹਾਰੀ।ਕਰ ਪਰ ਧਰਿਕਰਿ ਗੁਰੂ ਉਚਾਰੀ “ਕਯਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਇਹੁ ਕਰਹ 

ਬਿਚਾਰੀ॥੩੩॥ਬਡੋ ਗਰੀਬ ਕਪਟ ਤੇ ਹੀਾਂ। ਨਹੀਂ ਕੁਫਿਲਤਾ ਦੀਰਘ 
“ਮੀਣਾ। ਓਰਕ ਲੋ ਹਠ ਕੋ ਨਿਰਬਹੀਆਂ । ਭਯੋ ਨਿਲਾਇਕ ਗੁਰ ਕੁਲ 
'ਮਹੀਅ॥੩੪॥ਸੈਂਤਤਿ ਸਹਤ ਤੋਹਿ ਕਉ ਤਯਾਗ।ਨਹੀਂ ਉਚ ਪਦ ਇਸਕੇ 
ਭਾਗਾ।ਲਹਯੋ ਅਚਲ ਅਪਜਸ ਜਗ ਮਾਂਹੀ।ਕਯਾ ਇਨ ਕੀਨ,ਮਿਟਯੋ ਪੁਨ 
ਨਾਂਹੀ'॥੩੫॥ਇਸ ਕੀ ਸੈਤਤਿ ਉਪਜੈ ਜੋਇਗੁਰ ਸਿੱਖਨਕੇਸਿਖਸੁਹੋਇ”” 
ਤੋਂ ਮੈਗਤਿ ਕੋ ਮੇਲ ਬਨੇ ਹੈ । ਨਾਤੁਰ ਵਹਿਰ ਮੁਖੀ ਇਹੁ ਰਹਿ ਹੈਂ॥੩੬॥ 
ਜਥਾ ਪੁੱਤ ਸੋ ਕਹਯੋ ਜੁਜਾਤੀ । ਜਦੁ ਨੇ ਨਹਿ ਮਾਨੀ ਮਨ ਬਾਤੀ"'।ਰਾਜ. 

੧ਵੋਰ ਬੀ ਉਲਟਾ ਹੀ ਬੋਲਕਾ; ਵਿਪਰਜੈ । “ਤੇਰੇ ਗਲੇ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ । ਬਕੱਢਲਓ 

(ਚਿੱਠੀ) । “ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਖਿਬਿਅ' । “ਸਾਰੇ । ਇਹ ਕੀਹ ਗੁਰਮੁਖਤਾਈ ਹੈ। (ਅ)ਹੇ ਗੁਰਮੁਖੋ॥ 

“(ਵਯੈਗ ਵਾਕ ਹੈ)ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਤੇ ਕਪਣ ਤੋਂ ਖਾਲੀ । (ਅ) ਬੜਾ ਗ੍ਰੀਂਬ.ਹੈ ਤੇ ਕਪਟ ਨਾਲ, 
ਹੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਦਮੀਣਾ=ਰਾਜ ੫ਤਨੇ ਦੀ ਇਕ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਤੀ ਦਾ 

ਨਾਮ ਹੈ। (ਅ) ਮਾਲਵੇ ਵਿਚ. ਸਿੰਗਹੀਨ ਬੈਲ ਨੂੰ ਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੁਰਾਦ ਮੀਸਣੇ ਤੋਂ 

ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਟਿਆ ਨਹੀਂ (ਆਪਣੇ ਹਠ ਤੋਂ) । "ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਖ 

ਹੋਣ ਤਾਂ।ਯਯਾਤੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਅਪਨੇ “ਜਦ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝੁਢੇਪਾ ਲੈ ਲੋ; 
ਉਸਨੇ ਨਾ ਮੰਨਿਆਂ, ਪਰ “ਪਰੁ” ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਰਾਜੇ ਨੇ ਅੰਤ ਬਨ ਜਾਣ ਸਮੇ ਰਾਜ, 

“ਪੂਰ” ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, “ਜਦ ਵਾਂਜਿਆ ਗਿਆਂ ਸੀ। ੨੫੪=ਪਚਤੇ। 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੭੨੯ ) ਫਾਸਿ ੨। ਅੱਸੂ ੨੧. 

ਭਾਗ ਤੇ ਕਰਯੋ ਸੁ ਬਾਹਗਤਥਾ ਕਰੀ ਗੁਰ, ਸੁਤ ਸੋ' ਜਾਹਰ ॥੩੭॥ ਸੁਨਿ 
ਬੁੱਢਾ ਬੋਲਯੋ ਸ਼ੁਭ ਮਤਿ ਕੀ।ਦੇਖਹੁ ਕਹਾਂ ਕਰੀ ਬ੍ਰਿਤ ਚਿਤ ਕੀ।ਪਿਤ ਗੁਰ 
ਕੌ ਸਰਬੱਗਕ ਨ ਜਾਨਹੋ।ਕਰਯੋ ਛੁਪਾਵਮਹਿਦ ਛਲਠਾਨ੧ੋ॥੩੮॥ਅਲ੫ੱ= 
ਗਯਨ ਸੈਗ' ਕਪਣ ਪੁਜੇਹੈ । ਹੋਤਿ ਅਪਰ ਅਪਰੈ ਕਰਿ ਜੈ ਹੈ” । ਤੁਮਰੇ 
ਬਿਥੇ ਨ ਨਿਸ਼ਚਾ ਧਰਯੋ।ਨਿਜ ਸਮਾਨ ਹੀ ਲਖਿਬੋਂ ਕਰਮੋ॥੩੯॥ਸੁਨਿ ਸਭਿ 
ਸਭ ਬਿਸਮ ਹੁਇ ਗਈ। “ਕਯਾ ਇਨ ਕਿਯਅੰਗੁਰੀ ਮੁਖ ਦਈ । ਨਿਜ 
ਛਲ ਪ੍ਰਗਟ ਭਯੋਮਨ ਜਾਨਗੋਲੱਜਿਤਿ ਹ੍ਰੈਕੋ ਕਛੁ ਨ ਬਖਾਨ੧ੋ॥੪੦॥ਨੀਚ 
ਗ੍ਰੀਵ ਕਰਿ ਬੈਠਯੋ ਰਹਮੋਕਟਕ ਬਾਕਸਭਿਹਿਨਿ ਕੋ ਸਹਨੋ।ਜਥਾ ਪ੍ਰਧਾਨ 
ਕਾਚ ਕੋ ਹੀਰਾ । ਬੈਚਕਤਾ ਕਰਿ ਹੈ ਮਤਿਧੀਰਾ!॥ ੪੧ ॥ ਜਬਹਿ ਤੀਰ 
ਹੀਰਾ ਹਇ ਸਾਚੋ । ਪਰਖਜੋ ਜਾਇ, ਤਜਹਿਸਭਿ ਕਾਚੋ। ਜਬਿ ਸ੍ਰੀ ਅਰ- 
ਜਨ ਪਰਖੇ ਸਾਚੇ । ਕੂਰੋ ਤਬਿ ਕੂਰੋ ਕਚ ਪਾਚੇਂ“ ॥ ੪੨॥ ਤਬਿ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ- 
ਦਾਸ ਦ੍ਰੈ ਪਾਂਤੀ । ਧਰਿ ਕਰ ਬਾਦੀ ਹਿਤ ਕਰਿ ਥਾਂਤੀ!”। ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਸਾਲ 
ਦਰਸ ਕੋ ਕਾਰਨ”3। ਬਨੀ ਤੁਕਾਂ ਬਡਹੀ ਸ਼ੁਕ ਚਾਰਨ'$ ॥੪੩॥ ਅਤਿ 
ਪ੍ਰਸੈਨ ਉਰ ਪਠਿ ਕਰਿ ਭਏ । ਪੁਨ ਭਾਈ ਬਿਧ ਕੇ ਕਰ ਦਏ । ਆਇਸੁ 
ਵਈ “ਪਠਹੁ ਕਿਮ ਅਹੈ। ਸਭਿ ਗੁਰ ਕੋ ਆਸ਼ੈ ਤੁਮ ਲਹੈ॥ ੪੪॥ ਤਬਿ 
ਬੁੱਢੇ ਪੜ੍ਹ ਸਭਿਨਿ ਸਨਾਏ। ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਨਵੋਂ ਜੁ ਬਨਾਏ।ਸਭਾ ਸੁਨਤਿ 
ਸਭਿ ਹੀ ਮੁਦ ਲਹੇ/ਪੈਨ ਪੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ”ਕਹੇ ॥੪੫॥ ਅਨੁਜ ਬਡਾਈ 
ਸੁਨਿ ਦੁਖ ਪਾਵਤਿ । ਜਰਤਿ ਕਛ ਬਸ ਨ ਬਸਾਵਤਿ । ਛਲ 
ਬਲ ਕਰਿ ਚਾਹਤਿ ਗੁਰਿਆਈ।ਪੁਨ ਪਿਤ ਕੀ ਨਹਿ ਸੇਵ ਕਮਾਈ॥੪੬॥ 
ਕਰਿ ਹੈਕਾਰ ਨ ਕਬਿ ਬਚ ਮਾਨਾ । ਧਨ ਕੋ ਸਾਂਭਤਿ ਰਹਜੋ ਮਹਾਨਾ।ਜਗ 
ਬਿਵਹਾਰਨ ਮਹਿੰ ਚੜੁਰਾਈ। ਇਕ ਭੀ ਗੁਨ ਨਹਿੰ ਲੋ ਗੁਰਆਈ॥੪੭॥ 
ਇਮ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਬੈਠਜੋ ਮੁਰਬਾਈ । ਪੁਨ ਬੁੱਢੇ ਸੈਗ ਗੁਰੂ ਅਲਾਈ । /ਸ਼੍ਰੀ 

“ਸਾਧਾਰਣ ਸੇਮਬ ਵਾਲੇ (ਅਲ੫-ਗਜਾਨ ਵਾਲੇ) ਨਾਲ । "ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੋਰ, ਕਰ ਜਾਈਦੀ 
ਹੈ ਹੋਰ । <ਕੇੜੇ ਬਚਨ । “ਜਿਵੇਂ ਕੱਚ ਦਾ ਹੀਰਾ ਮੁਖੀਆ ਹੋਕੇ ਬੁਧੀਮਾਨ ਦੀ ਮਤ ਨੂੰ ਠਗ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ । “ਕੂੜਾ (ਪ੍ਰਿਥੀਆ) ਤਦੋਂ ਝੂਠਾ ਤੇ ਕੱਚਾ ਪਿੱਲ! ਨਿਕਲਿਆ । #ਪ੍ਰੇਮ (ਨਾਲ 
ਭਰੀ)ਥੋਲੀ, ਭਾਵ ਪੱ ਤ੍ਰਿਕਾ । “(ਜਿਸ ਵਿਚ) ਬਹੁੰਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਕਾਰਣ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ (ਸਿਕ ਦੱਸੀ 
ਸੀ) । ਦਸੈਦਰ । #ਪ-ਤਬਹਿੰ । 7੫੪-ਧਰਿ ਕਰਿ ਮਹਿ ਬਾਚੀ ਹਿਭ 
ਬਾਤੀ । ਹਰੰਪ-ਜਾਚਨ | ਉਪਸ=ਬਾਨੀ ਸੂਭ ਰਾਚਨ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੭੩੦) ਗਾਸਿ ੨ । ਅੰਸੂ ੨੨ 

ਨਾਨਕ ਕੇ ਤੁਮ ਬਹੁ ਪਯਾਰੈਗੁਰ ਅੰਗਦ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰ ਨਿਹਾਰੇ॥੪੮॥ਗੁਰਤਾ 
ਅਜਰ ਜਰਨ ਉਰ ਮਾਂਹੀਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਅਬਿ ਭਯੋ ਕਿ ਨਾਂਹੀ?ਜੇ ਕਰਿ 
_ਤੁਮਹੁ ਸੁਹਾਵੜਿਂ ਆਛੇ।ਇਸਹਿ ਬਿਠਾਵਹਿੰ ਹਮ ਨਿਜ ਪਾਛੇ/੪੯॥ਗੁਰਤਾ ` 
ਉਚਿਤ ਸੁ ਔਰ ਨ ਕੋਈ। ਇਨ ਸਮ ਗੁਨ ਕਹੁ ਕਿਸ ਮਹਿ ਹੋਈ। ਤੁਮ 
ਸੈਮਤ ਹੰਇ'ਚਾਹਤਿ ਕਰਗੋਕਹੋ ਸਾਚੁ ਜਿਮ ਉਰ ਮਹਿ ਧਰਯੋਂ॥੫੦॥ਸੁਨਿ 
ਬੁੱਢੇ ਕਰ ਜੋਰਿ ਉਚਾਰਾਇਹੁਸੇਵਕ ਕੀ ਵਸਤੁ ਉਦਾਰਾਂ।ਅਜਰ ਜਰਨ 
ਆਦਿਕ ਗੁਨ ਹੋਇ । ਇਸ ਕੀ ਲਾਇਕ ਜਾਨਹੁੰ ਸੋਇ॥੫੧॥ਸ਼ੀ ਅਰਜਨ 
'ਮਹਿੰ ਪਰਥ ਸਾਰੇ । ਤੁਮ ਤੇ ਅਪਰ ਸੁਮਤਿ ਕੌ ਧਾਰੇ? । ਇਨ ਸਮ ਸੇਵਕ 
ਅਪਰ ਨ ਬੀਯੋ । ਜਿਮ ਆਇਸੁ ਮਹਿੰ ਵਾਸਾ ਕੀਯੋ॥੫੨॥ਦੋਹਰਾਮਪ੍ਰਮਾੜੁਰ 

ਅਤਿ ਦੁਖ ਲਹਜੋ ਸੈਮਤ ਦੋਇ ਬਿਤਾਦ । ਆਇਸੁ ਪਾਇ ਸੁ ਆਪ 
ਕੀ ਅਬਿ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਆਇ”੫੩॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸ਼ੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਵੁੰਤਿਯ 
ਰਾਗੇ ਪਪ੍ਰਿਬੀਏ ਤੇ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ ਲੋ ਬ੍ਰਿੰਧ ਸੌਗ ਪੂਮੈਗ” ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਏਕ ਬਿੰਸਤੀ ਅੰਸੂ ॥ ੨੧ ॥ 
. ਨ, ਅਲ ਚੀ ਨੰ ਵਿਆਈ। ਤਬਦ ਾਹਧ “੨ ਯਰਆ। 
ਦੋਹਰਅਸੁਨਿਕੈ ਬ੍ਰਿਧ ਕੇ ਬਚਨ ਕੌ ਸਤਿਗੁਰ ਰਿਦੈ ਅਨੰਦ-ਇਨਹੁੰ ਸਰਾਂ- 
'ਹਯੋ ਤਬਿ ਭਯੋ ਸ਼੍ਰੀਅਰਜਨ ਕੁਲ ਚੈਦ॥੧॥ਬੌਸੈਈ॥ਬਰਤੀ ਛਿਨਹ' ਬਹੁਤ 
ਗੁਰਿਆਈ।ਸਾਰ ਅਸਾਰ ਪਰਖਨਾ ਪਾਈ। ਮੁੱਖ ਜੋਂਹਰੀ ਜਬਹਿਂ' ਜਵਾਂ- 
ਹਰ।ਪਰਖਹਿ;ਤਬਿ1ਹੋਵੈ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ-॥੨॥ਸ਼੍ਰੀਵਲ'ਪੈਸੇ ਪੰਚ ਮੰਗਾਏ। 

`ਜ਼ਹਿੰ ਕਹਿੰ ਤੇ ਸਿਖ ਸਰਬ ਬੁਲਾਏ।ਸਭਿ ਸੈਗਤਿ ਕੋ ਮੇਠਗ ਭਯੋ।ਚਹੁੰਦਿਸ਼ 
_ ਪਰਵਾਰਤਿ ਹੁਇ ਗਯੋ ॥੩॥ ਸਰਬ ਨਿਹਾਰਤ-ਕਹਾਂ ਕਰਹਿੰਗੇ? । ਬਡਿ 

ਸੁਤ ਸੋਂ ਉਰ ਫਰੋਧ ਧਰਹਿੰਗੇ-1ਤਬਿ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਦਾਸ ਉਠਿ ਕਰਿਕੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਫਲ 
ਅਰ ਪੈਸੇ ਕਰ ਧਰਿਕੈ॥੪॥ਤੀਨ ਪ੍ਰਦੱਛਨ ਕੋ ਤਬਿ ਦੀਨ।ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸੁੜ 
ਲਾਇਕ ਚੀਨ।ਤਿਨ ਆਗੇ ਧਰਿ ਮਸਤਕ ਟੇਕ।ਅਤਿ ਅਨੌਦ ਭਾ ਜਲਿ 
_ਬਿਬੇਕਾਂ ॥ ੫ ॥ ਪੁਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਇਸੁ ਪਾਇ । ਬੁੱਢਾ ਉਠਜੋ ਰਿਦੇ 
ਹਰਖਾਇ/ਭਰਮੋ ਭਾਗ ਸੋਂ ਭਾਲ ਜੁ ਨੀਕਾ। ਨਿਜ ਕਰ ਤੇ ਸੁਠ ਕੀਨਸ਼ਿ 
ਟੀਕਾ॥੬॥ਸਕਿ ਸੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਕ ਉਚਾਰੇ/ਸੁਨਹੁ ਸਿੱਖ ਸਭਿ ਤੁਮ ਗੁਰ 
ਪੜਾਰੇ । ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਮਮ ਰੂਪ ਨਿਹਾਰਗ ਜਿਮ ਮੁਝ ਲਖਹੁ ਤਬਾ ਉਰ: 
੧ਸਾਭੀ ਸੈਮਤੀ ਹੋਣ ਨਾਲ਼ । “ਸੇਸ਼ਟ ਵਸਤੂ । "ਭਾਵ ਦੇਖੀ ਹੈ ਭਾਈ ਬੁੱਢੇ ਨੇ 4 
$ਵ੍ਧੀਆ ਰਤਨ । “ਨਲੋਤ । $ਜੇ ਮੱਥਾ ਭਲੇ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੀ (ਉਸਤੇ) । 

੧੫:-ਜਬਰਿ । "ਪਾ:-ਜਬ। 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੭੩੧) ਚਾਸਿ ੨। ਅਸੂ ੨੨. 

ਬਾਰਹੁ॥੭॥ਗੁਰਤਾ ਗਾਦੀ ਪਰ ਇਹ ਬਿਰਯੋਹਲਤ ਪਲਤ ਭਾਰ ਜੁ ਸਕਿ 

ਬਰਯੋ। ਮੈਗਤ ਕੋ ਦੁਖ ਪਾਰ ਉਤਾਰਹਿ । ਕਾਰਜ ਅਨਿਕ ਜਗਤ ਮਹਿ 

ਸਾਰਹਿ॥੮॥ਉਠਹੁ ਸਕਲ ਬੈਦਨ ਇਸ ਕੀਜਹਿ।ਨਾਨਾ ਭਾਂਤਿ ਉਪਾਇਨ 

ਵੀਜਹਿਮਸੁਨਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਬਚਨ ਅਨੰਦੇ। ਬੋਲਤਿ ਜੈਜੈਕਾਰ ਬਿਲੌਦੇ ॥ 

੯॥ ਜਥਾ ਸ਼ਕਤਿ ਧਰਿ ਨਿਕਟ ਅਕੋੌਰ। ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਨਸਿ ਕਰ ਜੋਰਿ। 

ਉਤਸਵ ਸਭਿ ਸਿੱਖਨ ਮਹਿ ਹੋਵਾ । ਸ਼ੀ ਐਰਜਨ ਰਵਿ ਉੱਦਯਤਿ ਜੋਵਾ॥ 

੧੦॥ ਦਾਸ ਤਾਮਰਸ” ਬਿਕਸੇ ਬ੍ਰੰਦ। ਜਗਕਾਸੀ ਗਨ ਮੁਦਿਤ ਮਲਿੰਦ । 

ਮਹਾਂ ਦੇਵ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਉਰ ਆਸਾ । ਕਰਮ ਤਮ ਜੁਤ ਇਹ ਨਿਸਾ ਬਿਨਾਸਾਂ॥ 

੧੧॥ ਇਨ ਕੇ ਪੱਖੀ ਉਡਗਨ ਦੁਰੇ । ਨਿੰਦਕ ਪੇਚਕ ਮੁਖ ਦ੍੍ਗ ਜੁਰੇ' । 

ਪ੍ਰਿਠੀ ਫਵ ਦੁਤਿ ਚੈਦ ਮਨਿੰਦ'ਵੀਕੋ ਪਰਜੋ ਤਿਸੀ ਛਿਨ ਮੰਦ॥੧੨॥ਜਰ 

ਬਰ ਗਯੋ ਅਧਿਕ ਦੁਖ ਪਾਵਤਿ।ਨੀਵ ਗ੍ਰੀਵ ਕਰਿ ਬਸ ਨ ਬਸਾਵਤਿ।ਮਹਾਂ 

ਦੇਵ ਤੂਸ਼ਨਿ ਥਿਰ ਬਿਯੋ ।ਹਰਖ ਨ ਸ਼ੋਕ ਰਿਦੈ ਕ੍ਛ ਕਿਯੋ ॥੧੩॥ ਸੁਨਿ 

ਜਨਨੀ ਬਡਭਾਗਾ ਭਾਨੀ-ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਭਾ-ਮੁਦਿਤ ਮਹਾਂਨੀ।ਸਿਮਰਤਿ 

ਪਿਤਾ ਬਾਕ ਸੁਖ ਪਾਇਵ।-ਨਹੀਂ' ਬੋਸ ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਜਾਇਵ-॥੧੪॥ਪਤਾ 

ਗੁਰੂ ਕੌ ਕਹਯੋ ਅਟਲ ਹੈ। ਚਲਹਿ ਸੁਮੇਰ ਨਹੀਂ ਸੋ ਚਲਿ ਹੈਪਸਭਾ ਬਿਖੈ 
ਸਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤਬੈ । ਬੈਠੇ ਚਹੁੰਦਿਸ਼ ਸੈਗਤ ਸਬੈ ॥੧੫॥ ਸ੍ਰੀਅਰਜਨ ਸੁਤ 

ਕੀ ਢਿਸ਼ ਦੇਖਿ । ਕਹਯੋ ਬਾਕ ਮਨ ਮੁਦਿਤਿ ਵਿਸ਼ੇਖ਼ । “ਹੋਤਿ ਸ਼ਬਦ ਕੇ 

ਚਤੁਰਬ ਪਦ ਸਭਿ ।ਕਰੇ ਤੀਨ ਇਕ ਚਹੀਅਤਿ ਹੈ ਅਬਿ ॥੧੬॥ ਰਰਚਹ 

ਸੁਪੰਦ ਸ਼ੁਭ ਨਿਕਟ ਹਮਾਰੇ । ਪਾਵਹੁ ਸ਼ਬਦ ਕੋਗ ਮਤਿਧਾਰੇ। ਜਿਸ ਕੌ ਜਗ 

ਸਹਿ ਸਿੱਖਕ ਘਨੇਰੇ। ਪਠਹਿੰ ਸੁਨਹਿ ਮੁਦ ਪਾਇ ਬਡੇਹੇ' ॥੨੭॥ ਮੁਢਿਤਿ 

ਬ੍ਰਿੱਧ ਹੁਛ ਕਰਿ ਤਬਿ ਕਹੈ/ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਕ ਉਚਿਤ ਹੀ ਅਹੈਮ।ਸ੍ਰੀ ਅਰ- 

ਜਨ ਸੁਨਕੈ ਤਿਹ ਸਮੋ ਰਚਯੋ ਸੁ ਪਦ ਪਿਤ ਕੌ ਕਰਿ ਨਮੋ॥੨੮॥ 
(ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾ੩॥) ਭਾਗੁ ਹੋਆਂ ਗੁਰਿ ਮੈਤੁ ਮਿਲਾਇਆ ॥ ਪੂ ਤੂ ਅਬਿਨਾਸੀ 

ਘਰੋ ਮਹਿ ਪਾਇਆਂ ॥ ਸੇਵ ਕਰੀ ਪਲੁ ਚਸਾ ਨ ਵਿਛੜਾ ਜਨ ਨਾਨਕ 

ਦਾਸ ਤੁਮਾਂਜੇ ਜੀਉ ॥ ੩ ॥ ਹਉ ਘੋਲੀ ਜੀਉ ਘੋਲਿ ਘੁਮਾਈ ਜਨ 

ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਡੁਮਾਰੇ ਜੀਉ ॥ ਰਹਾਉ ॥ ੧ ॥੮॥ 
ਰ੍ 

ਕਗਮਲ। "ਕ੍ਰਮ ਰੂਪ ਅੰਧਕਾਰ ਵਾਲੀ ਜੇ ਰਾੜ੍ਹੀ (ਸਮਾਨ) ਸੀ (ਆਸਾ)ਸੋ ਨਾਸ਼ ਹੈ ਗਈ । 

੫ਨਿੰਦਕ ਉਲੂਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨੇਤ ਬੈਢ ਹੋਏ । “ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੈਦ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਵਾਂੜੂੰ । 

ਪਣੁਲੋਗਾ ਨਹੀਂ (ਕਹਿਆ) । 5ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੇ । 



ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ। ( ੧੭੩੨) ਗਾਸਿ ੨।ਅੰਸੂ ੨੨ 
ਚੌਪਈ ॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਸੁਨਿ ਹਰਖੈ।-ਬਾਣਕੋ ਬਹੁਤ ਕਗੰਹਿੰਗੇ- 
ਪਰਖੇ। ਆਛੀ ਸਾਵ ਬਨਾਵਫ ਹੇਰੀ । ਰਚੀ ਤੁਰਤ ਨਹਿ ਲਾਗਸੁ ਦੇਰੀ 
॥ ੧੯॥ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਸਤ ਸੋਂ ਫੁਰਮਾਇਵ। “ਸਹਤ ਨੰਮਰਤਾ ਸ਼ਬਦ ਬਨ<- 
ਇਵ।ਜਿਸਕੋ ਪਠਿ ਸੁਨਿ ਕਰੇ ਬਿਚਾਰਨ। ਹਰੇ ਹੈਕਾਰ ਸਮੇਤ ਬਿਕਾਰਨ” 
॥੨੦॥ਹਾਬ ਜੋਰਿ ਪਿਤ ਤੇ ਸੁਨਿ ਬਾਨੀ।ਅਤਿ ਅਧੀਨ ਹਇ ਬੈਦਨ ਠਾਨੀ 
“ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਤੁਮਹੀ ਅਹੋ । ਮੈਂ ਅਨੁਸਾਰਿ ਸਦ ਜਿਮ ਕਹੋ? ॥੨੧॥ 
ਸਭਾ ਉਠੀ ਜਬਿ ਨਿਜ ਨਿਜ ਥਾਨ। ਪਹੁੰਚੇ ਸਭਿ ਪਭ” ਕਰਤਿ ਬਖਾਨ। 
ਭਾਈ ਬ੍ਿੱਧਸੋਂ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਮਿਲਜੋਜਰ ਬਰ ਜ਼ਹਜੋਂ ਨ ਬਸਕੁਛ ਚਲ੧॥੨੨॥ 
ਸੁਨਿ ਬੁ ਢੇ ! ਹਮ ਤੁੜਕੋ ਜਾਨਹਹਿਂ । ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸਮ ਮਹਿਮਾ ਮਾਨਹਿੰ। 
ਇਸ ਬਿਧਿ ਆਜ ਤੀਕ ਮਤਿ ਮੇਰੀ'।ਰਹੀ ਨ ਅਬਸ਼ਰਧਾ ਕ੍ਰਿਤਹੇਰੀ॥੨੩ 
॥ਰਹਜੋ ਸੈਗ ਸਭਿ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ। ਦੇਖੜਿ ਰਹਜੋ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਸੁ ਧੁਰਕੇ। ਮੈਂ 
ਜੇਸ਼ਟ ਅਰੁ ਲਾਇਕ ਆਫੇ । ਉਚਿਤ ਹੁਤੀ ਗੁਰਤਾ ਪਿਤ ਪਾਛੇ॥੨੪॥ ਸੋ 
ਤੁਮ ਨੇ ਕਛੁ ਨਹੀਂ ਬਿੱਜ਼ਾਰਜੋ।ਭਯੋ ਬ੍ਰਿੱਧ ਕੈ ਬੁਧਿ ਬਲ ਹਾਰਯੋ। ਪਿਤ ਤੋਂ 
ਗੁਰੂ ਨਾਮੁ ਇਕ ਬਨੇ" ।ਮੈਂ ਥਿਵਹਾਰ ਚਲਾਵਤਿ ਘਨੋ ॥੨੫॥ਸਭਿ ਬਿਧਿ 
ਕੀ ਬੁਧਿ ਤੂੰ ਮਮ ਜਾਨਤਿ । ਸਭਿ ਸੈਗਤਿ ਗੁਰ ਮੁਹਿ ਅਨੁਮਾਨਤਿ।ਕ੍ਰਿਤਿ 

_ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਕਯਾਂ ਕੀਨ । ਤੈ' ਉਠਿ ਤੁਰਤ ਤਿਲਕ ਕਰਿ ਦੀਨ॥੩੨੬॥ 
ਮੈਂ ਨਿਜ ਬਲ ਤੇ ਦਯੋਂ ਉਲਟਾਇ । ਤੋਂ ਤੁਮਰੀ ਕੜਾ ਪਤਿ ਰਹਿ ਜਾਇ। 
ਆਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨ ਕਬਿਹੂੰ ਭਯੋ। ਤੁਰਤ ਅਨੁਜ਼ਿਤ ਕਹਾਂ ਕਰਿ ਦਯੋ॥੨੭॥ਜੇ 
ਪਿਤ ਰਿਸ ਕਰਿਕੇ ਇਮ ਠਾਨੀ।ਰੈਤਿ ਅਨੁਚਿਤ ਕਰਨ ਕੋ ਮਾਨੰ॥ ਤਉ 
ਤੁਮਹ ਕੋ ਲਾਇਕ ਹੁਤੀ । ਸਮਝਾਵਨ ਕਹਿ ਕੇ ਸ਼ੁਭ ਮਤੀ ॥੨੮॥- ਬਡ 
ਸੂਤ ਕੋ ਹੈ ਇਹੁ ਅਧਿਕਾਰ।ਪੁਨ ਸਭਿ ਬਿਧਿ ਲਾਇਕ ਨਿਰਪਾਰਾ । ਪਿਤ 
ਕੇ ਹੋਵਤਿ ਸਭਿ ਬਿਵਹਾਰਾ । ਕਰੇ ਸੈਭਾਰਨ ਸੁਮਤਿ ਉਦਾਰਾ-॥ ੨੯॥ 
ਇੱਤਕਾਢਿਕ ਕਹਿ ਕਰਿ ਸਮਝਾਵਤਿ। ਗੁਰਤਾ ਲਘ ਸੁਤ ਤੇ ਬਰਜਾਂਵਤਿ'1 
ਤੁਮੁਕੋ ਉਚਿਤ ਹੁਤੀ ਇਹੁ ਰੀਤਿ । ਤੋਂ ਸਜਾਨੋ ਸਮਝਤਿ ਸਭਿ ਚੀਤ॥੩੦॥ 
ਸੋ ਤੋਂ ਬਾਤ ਨ ਕੀਨਸਿ ਨੀਕਾ। ਤੈ' ਉਠਿ ਦੀਨ ਤੁਰਤ ਗੋਟੀਕਾ।ਤੁਵ ਕ੍ਰਿਤ 
“ਮੈਰੀ ਮਤ ਇਸ ਪੁਕਾਰ ਦੀ (ਭਾਵ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੀ ਰਹੋ] ਯਤੁਰਗੋ) ਕਰਤੁਤ ਫੇਖਕੇ। 
5ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਂ, ਕਿ ਤੇਰੀ ਮਤ ਦਾ ਬਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹੈ । ੯ਪਿ੍ਿਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਇਕ 
ਨਾਮ ਮਾਤ੍ਰੇ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸ਼ਨ । “ਰੋਕ ਦੇਂਦੋਂ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੭੩੩) ਗਾਸਿ ੨। ਅੰਸੂ ੨੨. 

ਕੌ ਕਾ ਨਿੰਦਹਿੰ ਨਾਂਹੇ?।ਜੇਸਿਖ ਸਜਾਨੇ ਸੈਗਤਿ ਮਾਂਹੀ॥੩੧॥ਦੇਖਿਲਈ 

ਭੁਮਰੀ ਕਰਤੂਤ। ਕਹਤਿ ਸੁਮਤਿ ਜੁਤਿ ਕੀਨ ਕਸੁਤ'। ਅਬਿ ਮੈ ਕਰਿਹੋਂ 

ਨਿਤ ਉਤਸਾਹੂ/ਛੀਨ ਲੇਹੁ ਗਾਦੀ ਤਿਸ ਪਾਹੂ॥੨੨॥ਦਰਬ ਬ੍ਰਿੰਦ ਖਰਚਨ 
ਕਰਿ ਲੈਹੋਂ । ਸਭਿ ਕੀ ਕਰੀ ਉਲਟ ਅਬਿ ਦੈ ਹੋਂ? । ਬ੍ਰਿੱਧ ਕਹਯੋ ਪਰਸ 

ਕਯੋਂ ਉਰ ਕਰੈ'?।ਪਿਤ ਸੇਵਾ ਮਹਿ ਨਹਿ ਹਿਤ ਧਰੈਂ॥੩੩॥ਰੀੜਹਿੰਘਬਿਨਾ 
ਕਹੇ ਤੁਝ ਦੇ ਹੈ” । ਜੇ ਕਰਿ ਲਾਇਕ ਕੋ ਪਿਖਿ ਲੈਹੈਂ।ਕਰੈ' ਬਖੀਲੀ ਹਾਬ 

ਨ ਆਵੈ।ਗਹਹਿੰਨੈਂਨੰਮੁਤਾ ਬਾਂਛਤ ਪਾਵੈਂ॥੨੪॥ ਪਿਤ ਕੌ ਕਹਯੋ ਨ ਮਾਨਯੋ 

ਨੀਕਮਯਾਂਤੇ ਨਹੀ' ਭਯੋ ਤੁਵ ਟੀਕਾ।ਗੁਰੂ ਪੁੱਤ ਤੁਮ,ਬਡੀ ਬਡਾਈ।ਮਾਨ- 

ਨੀਯ,ਕਯਾ ਹਾਬ ਨ ਆਈ॥੩੫॥ ਡ੍ਰੋਧ ਬਿਖਾਦ ਛੋਡ ਸੁਖ ਪਾਵਗੁਪਿਤਾਂ 

ਕਰੇ ਤਿਮ ਉਰ ਹਰਖਾਵਹ।ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਕੇ ਮਾਲਿਕ ਅਹੈ'। ਤਿਨ ਸਨਮੁਖ 

ਕੋ ਉੱਤਰ ਕਹੈ?॥੩੬॥ਇਮ ਕਹਿ ਬ੍ਿਧ ਮੁਖ ਧਾਰੀ ਮੌਨ/ਪ੍ਰਿਥੀਆਂ ਜਾਇ 
ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਨੋ ਭੌਨ । ਗਿਰਾ ਕਠੋਰ ਕਹਤਿ ਰਿਸ ਧਾਰੇ । ਪਿਤ ਕੇ ਨਿਕਰ ਗਯੋ 

ਦੂਖ ਭਾਰੇ ॥ ੩੭ ॥ ਮੁਖ ਤੇ ਕਹਿਨ ਲਾਗਿ ਕਟੁ ਬਾਨੀ। ਕਯਾ ਬਿਪਰੀਤਿ 

ਆਪ ਨੇ ਠਾਨੀ?। ਮੇਰੀ ਵਸਤੁ ਅਲਪ ਕੋ ਦਈ । ਕੋ ਇਮੁ ਕਰਹਿ?5 ਨ 

ਆਗੇ ਭਈ1॥੩੮॥ਮੋ ਸੈਗ ਖੋਟ ਜਾਨਿਕੈ ਕਰਜੋਕੌਨ ਦੋਸ਼ ਲਖਿਕੈ ਪਰ- 

ਹਰਯੋਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਮ ਮੁਝ ਸੋ ਠਾਨੀ।ਇਸ ਕੋ ਫਲ ਦੇਖੋ ਅਗਵਾਨੀ"। 

੩੯॥ਦਰਬ ਬ੍ਰਿੰਦ ਅਬਿ ਮੋਹਿ ਸਮੀਘਿਮਿਲਿ ਹੋਂ ਬਲੀ ਜੁ ਹੋਹਿ ਮਹੀਪਿ। 

ਦੇ ਕਰਿ ਧਨੁ ਕੋ ਤਿਸੁ ਅਪਨਾਵਹੁੰ। ਪਿਤ ਸੁਤ'ਤੁਮ ਕੌ ਕਸ਼ਟ ਢਦਿਖਾਵਹੁੰ 

॥੪੦॥ ਜਬਿ ਤੁਮਰੋ ਬਸ ਚਲਹਿ ਨ ਕੋਈ।ਬਿਨਾ ਕਰੇ ਗੁਰਤਾ ਮੁਝ ਹੋਈ'। 

ਇੱਤੜਾਦਿਕ ਝਗਰਾ ਬਹੁ ਠਾਨਜੋ । ਤਿਸ ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਸਬਦ ਬਖਾਨਯੋ 

॥8੧॥ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ:- ੭) __ ਸਾਂਚੈਗ ਮਹਲਾਂ ੪ ਘਰੁ ੩ ਦੁਪਦਾ 

੧ ਓ ਸਤਿਗੂਰਪੂਸਾਂਦਿ ॥ 
ਕਾਂਹੇ ਪੂਤ ਬਗਰਤ ਹਉ ਸੰਗਿ ਬਾ੫ ॥ ਜਿਨ ਕੇ ਜਣੋਂ ਬਡੀਰੇ ਤੁਮ ਹਉ 
ਤਿਨ ਸਿਉ ਬਗਰਤ ਪਪ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜਿਸੁ ਧਨ ਕਾਂ ਡੁਮ 

____ਗਰਬੁ ਕਤ ਹਉ ਸੋ ਧਨੁ _ਕਿਸਹਿ ਨ ਆਪ ॥ 'ਖਿਠ_ਮਹਿ ਛੋਡਿ 

(ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ) ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, (ਪਰ ਤੁਸਾਂ) ਕਸੂਤੀ ਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ । "ਜੇ ਗੀਬ 

ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਬਿਨ (ਮੇਰੇ) ਕਹੇ ਤੇਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ । ਤੇਰੀ ਫਡਿਆਈ ਵੀ ਹੈ,ਤੂੰ ਗੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈਂ, 

ਮਾਲਨੀਯ ਹੈਂ, ਕੀ ਹੋਯਾ (ਜੇ ਗੁਰਗਈ) ਹ੩ ਨਹੀ ਆਈ ਤਾਂ। “ਦੇਖੋਗੇ ਅੱਰੋ' ਨੂੰ । “ਪਿਤਾ 

ਪੁੱਤਰ (ਦੋਗਂ ਨੂੰ)। __#ਪ੪=ਗਹਹੁ । __7੫੪=ਹੁਈ । 



_ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੭੩੪ ) ਰਾਸਿ ੨। ਅੰਜੂ ੨੨, 
ਜਾਇ ਬਿਖਿਆਂ ਰਸੁ ਤਉਂ ਲਾਗੇ ਪਛੁਤਾ੫ ॥ ੧ ॥ ਜੋ ਤੁਮਰੇ ਖੂਭ ਹੋਤੇ 
ਸੁਆਸੀ ਹਰਿ ਤਿਨ ਕੇ ਜਾਪਹੁ ਜਾਪ ॥ ਉਪਦੇਸੁ ਕਰਤ ਨਾਨਕ ਜਨ ਤੁਮ 
ਕਉ ਜਉ ਸੁਨਹੁ ਤਉ ਜਇ ਮੈਤਾ੫ ॥੨॥੧॥੭॥ ̀  

ਚੌਪਈ।(ਪ੍ਿਥੀਆ ਸ ਸਨਹੁ ਗਰਬ ਕੜਾ ਧਨ ਕੋਜਿਸ ਕੋ ਤਕਾਗਤਿ ਫਿਕਹਿ 
ਨ ਖਿਨ ਕੌ' । ਪਛੁਤਾਵਨ ਪੀਛੇ ਰੰਹ ਜੈਹੈ ਪਿਤ ਸੋਂ ੜਗਰਤਿ ਲਾਂਜ ਨ 
ਪੈਹੈ ॥ ੪੨॥ ਯਾਂਤੇ ਹਰਿ ਹਰਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰਹ।ਨੀਕੋ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿ 
ਧਰਹਗਤਨ ਮਨ ਕੇ ਸਭਿ ਹਤਹਿ ਸੈਂਤਾਂਪਬਹੁਰ ਨ ਬਯਾਪਹਿਲੋਭਸੁਪਾਪਾ 
॥੪੩॥ਸੁਨਿ ਪ੍ਰਿਥੀਆਂ ਪੁਨ ਖਿੜਜੋ ਬਿਸਾਲ।-ਸਿਮਰਹੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮ 
ਗੁਪਾਲਾ-ਗੁਰਿਆਈ ਲਘੁ ਸੁਤ ਕੋ ਦੇ ਕੈ। ਮੋਂਹ ਅਨਾਦਰਿ ਸਭਿ ਮਹਿੰ 
ਕੈ ਕੈ॥੪੪॥ਉਪਦੇਸ਼ਨ ਕੋ ਲਖਿਅਧਿਕਾਰੀ। ਭਲੋ ਸਮੇਂ ਅਬਗਿਰਾਉਚਾਰੀ 
।=ਗੁਰਤਾ ਕੀ ਧਰਿ ਕਰਿ ਉਰ ਆਸਾਂ । ਹਰਿ ਕੌ ਭਜੋ ਹੋਇ ਕਰਿ ਢਾਸਾਂ 
<॥੪੫॥ਇਹੁ ਧਰਿਹੋਂਉਪਦੇਸ਼ ਤੁਮਾਰ/ਭਲੇ ਕਰਹੁਗੇ ਭਵਜਲ ਪਾਰਾ ॥ 
ਕਰਤਿ ਅਜੋਗ ਨ ਕਛੂ ੧ ਬਿਚਾਗੇ-ਸਿਮਰਹੁ ਹਰਿ ਹਰਿ-ਅਬਹਿ ਉਚਾਰੇ 
॥8੬॥ ਸੁਨਿ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ, ਬਚ ਖੋਟੇ-ਹਟਤਿ ਨਹੀਂ; ਕੋ ਕਿਸ ਬਿਥਿ 
ਹੋਫੇ“। ਏਕ ਪ੍ਰੀਤਿ ਜਿਸ ਕਰਨ ਖੁਟਾਈ£-। ਪੁਨ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਬਨਾਇ 
ਸੁਨਾਈ ॥ ੪੭॥ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ॥ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ 

ਤਿਨ੍ਹੀ ਅੰਤਰਿ ਹਰਿ ਆਰਾਹਿਆ ਜਿਨ ਕਉ ਧੁਰਿ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਤੁ ਲਿਲਾਰਾ।। _ 
ਤਿਨ੍ਕੀ ਬਖੀਲੀ ਕੋਈ ਕਿਆ ਕਹੇ ਜਿਨਕਾ ਅੰਗੁ ਕਰੇ ਮੇਰ ਹਰਿ 
ਕਰਤਾਰਾ ॥ ੧ ।। ਹਰਿ ਹਰਿ ਧਿਆਇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਧਿਆਇ ਹਰਿ 
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਸਭਿ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰਣ ਹਾਫ਼ਾ ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਧਰਿ ਭਗਤਿ ਜਨਾ ਕਉ ਬਖਸਿਆ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਗਤਿ ਝੈਡਾਰਾ ॥ 
ਮੁਰਖੁ ਹੋਵੈ ਸੁ ਉਨਕੀ ਰੀਸਿ ਕਰੇ ਤਿਸੁ ਹਲਤਿ ਪਲਤਿ ਮੁਹੁ 
ਕਾਰਾ ॥ ੨ ॥ ਸੇ ਭਗਤ ਸੇ ਸੇਵਕ' ਜਿਨ੍ਹ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਪਿਆਰਾ ॥ ਤਿਨਕੀ 
ਸੇਵਾ ਤੇ ਹਰਿ ਪਾਈਐ ਸਿਰਿ ਨਿੰਦਕ ਕੈ ਪਵੇ ਛਾਰਾ ॥ ੩ ।। ਜਿਸੂ ਘਰਿ 
ਵਿਰਤੀ ਸੋਈ ਜਾਣੈ ਜਗਤ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪੂਛਿ ਕਰਹੁ ਬੀਚਾਰਾ॥ ਚਹੁ 
ਪੀੜੀ ਅਦਿ ਜੁਗਾਦਿ ਬਖੀਲੀ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਓ ਹਰਿ ਸੇਵਕ ਭਾਇ 

ਹੈ ਨਿਸਤਾਰਾਂ ॥ ੪ ॥ ੨॥ ੯॥ ਹੱ ਨ 
ਚੌਪਈ ॥ ਤਿਸ ਕੇ ਅੰਤਰ ਹਰਿ ਲਿਵ ਲਾਗੇ।ਜਿਸ ਕੇ ਲਿਖਜੋ ਧੁਰਹੁੰ ਵਡ- 
"ਕੋਈ । “ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਤੂ ਹਰਿ ਹਰਿ ਗੁਪਾਲ ਦੇ ਲਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰ। "ਧਰਕੇ ਭਾਵ 
ਛੱਡਕੇ ਢਿਲੋਂ ।` “ਧਾਰਨ ਕਰਾਂਗਾ । “ਇਹ ਮੁੜਦਾ ਨਹੀਂ` ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ 
ਹੋੜੇ€ਇਿਕ ਖੋਫ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸਦੀ ਪੀਤੀ ਹੈ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੭੩੫ ) ਗਗੰਸ ੨। ਅੰਸੂ ੨੨. 

ਭਾਗੇ । ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੋ ਸਦਾ ਸਹਾਇਕ । ਹਰਿ ਕਰਤਾਰ ਜੁ ਸਭਿ ਜਗੁ 

ਨਾਇਕ॥੪੮॥ਤਿਸ ਕੀ ਤੂੰ ਕਤਾ ਕਰਹਿੰ ਬਖੀਲੀ।ਜਿਸਕੇ ਹਰ ਲਿਵਲਗੀ 

ਜ਼ਸੀਲੀ। ਲਖਯੋ ਭਗਤ ਬਖਸ਼ਸ਼ ਭੀ ਧੁਰ ਤੇ । ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਗਤਿ ਭੈਡਾਰ ਸੁ
 

ਬਰਤੇ॥੪੯॥ਰੀਸ ਕਰੇ, ਮੂਰਖ ਹੈ ਸੋਇ। ਹਲਤਿ ਪਲਤਿ ਮੁਖ ਕਾਰੋ ਹੋਇ 

। ਪ੍ਰਿਯ ਹਰਿਨਾਮ ਭਗਤਿ ਸੋ ਦਾਸ । ਤਿਨ ਤੇ ਪਾਈਅੰਹਿ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

1 ੫੦॥ ਨਿੰਦਕ ਕੇ ਕੁਛ ਹਾਬ ਨ ਆਵੈ। ਛਾਰ ਪਰੈ ਸਿਰ ਫਿਰ ਪਛਤਾਵੈ। 

. ਜਿਸ ਕੇ ਉਰ ਬਰਤਹਿ ਲਿਵ ਹਰਿਕੀ । ਸੋ ਜਾਨਹਿ ਮਹਿਮਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ 

॥੫੧॥ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਚੇਦ਼/ਸ਼੍ਰੀਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਸੁਖਕੌਦ।ਚਤੂ- 

ਰਥ ਪੀੜੀ ਗੁਰਤਾ ਕੋਰੀ । ਹਮ ਲਗ ਹੋਈ ਸਭਿ ਜਗ ਹੇਰੀ ॥ ੫੨॥ ਕਰੇ 

ਬਖੀਲੀ ਕਰ ਨਹਿ ਆਈਂ'। ਲਹਜੋ ਪਰਮ ਪਦ ਕਰਿ ਸਿਵਕਾਈਂ।ਸੋ ਤੇਰੇ 

ਕਬਿ ਤੀਰ ਨ ਹੋਈ”। ਭਰੇ ਗਰਬ ਸੋਂ ਮਤ ਛਲ ਭੋਈ॥੫੩॥ ਹਮ ਕੌ ਤੈਂ 

ਅਲਪੱਗਕ ਪਛਾਨ।ਆਪ ਕਰੇ ਛਲ ਮਾਨਿ ਮਹਾਂਨਾ। ਮਤਸਰ ਧਰਿ ਕਰਿ 

ਲੇਕਰਿ ਪਾਤੀਕਰੀ ਛੁਪਾਵਨ ਮਨਹੁੰ ਅਰਾਤੀ'॥੫੪॥ਹਮ ਤੁੜ ਬੁਝਰਹੇ, 

ਨਹਿੰ ਮਾਨੀ। ਨਿਡਰ ਕੁਮਤਿ ਧੰਰ ਸਪਤ” ਬਖਾਨੀ । ਕੂਰ ਸਪਤ ਕੌ 

ਛੋਸ਼ ਨ ਮਾਨਾਹਮ ਕੋ ਜਾਨਤਿ ਰਹਜੋ ਅਜਾਨਾ॥੫੫।ਬਿਠਾਂ ਠੰਮ੍ਰਤਾ ਹੋਇ 

ਨ ਜੇਵਾ। ਸੇਵਾ ਕਹਾਂ ਮਹਾਂ ਅਹੈਮੇਵਾ” । ਸ਼ਰਧਾ ਸਭਿਕੀ ਮੂਲ ਮਹਾਂਨੀ । 

ਅੰਕਰ'ਪ੍ਰੋਮ ਹੋਤਿ ਸੁਖਦਾਨੀ ॥੫੬॥ ਤੁਚ ਸੇਵਾ ਜਿਸ ਕੋ ਦਿਢਿ ਕਰਤਾ'। 

#ਾਂਡ” ਬਡੇ ਵੈਰਾਗ ਪ੍ਰਵਿਰਤਾ'। ਹਰਿ ਕਾਉ` ਨਾਮ ਸੁਮਨ ਤੇ ਫੂਲਾ" । 

ਬਤਿ ਖੈਗਤਿ ਮਹਿੰ ਸ਼ੋਭਤਿ ਝੂਲ'॥੫੭॥ ਦੈਵਿ ਸੈਪਦਾ ਗੁਣ ਜਿ ਅਨੇਕਾ 

ਪ੍ਰੋ ਗਗਗਈ) ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਆਈ। “ਸੇਵਾ । <ਸੇ (ਸੇਵਾ) ਤੇਚੇ ਕਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਢੁੱਕੀ 
। ਆਪ 

- ਲੇ ਮਹਛ ਮੰਨਕੇ ਛਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈਂ । (ਅ) ਆਪ ਤੂੰ ਛਲ ਤੇ ਬੜਾ ਹੈਕਾ
ਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ 

1 ਨੋ ਸ਼ੱਤ । #ਸੁਰੰਦ, ਸੌਹ। “ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕੀ_ਕਰਨੀ ਸੀ ਬੜਾ ਹੈਕਾਰ ਵਧਾਇਆ 

ਹੈ । “ਅੰਗੂਰ ` । ੯ਰਾਵ ਸੇਵਾ ਛਿੱਲ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜੇ ਪੇਮ ਨੂੰ ਦਿੜ੍ਹ (ਮਜ਼
ਬੂਤ) ਕਰਦੀ ਹੈ । 

੧ਰਣਹਣੇ । ਘੇਰੇ ਹੋਏ। "ਫੁੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਪੂਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। "“ਬੁੱਲਦਾ ਰੋਯਾ ਸ਼ੋਡਦਾ 
ਹੈ (ਇਹ ਬਿੱਛ) । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ੂਰਜ । ( ੧੭੩੬ ) ਰਾਸਿ ੨ । ਅੰਸੂ ੨੩. 

। ਗੁਠ ਦਲ ਕਲਿਤ ਸੁ ਬਲਿਤ ਬਿਬੇਕਾ' । ਆਤਮ ਗਯਾਨ ਲਗੜੋ ਫਲ 
ਸੂੰਦਰ । ਅਤਿ ਅਨੰਦ ਰਸ ਜਿਸ ਕੇ ਅੰਦਰ” ॥੫੮॥ ਕੋਟਿ ਕਲਪਤਰੁ 
ਹੂੰ ਨ ਪਟੌਤਰਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਲਹੈ ਸੁ ਅੰਤਰ। ਕਯੋਂ ਤਰਵਤਿ ਅਬਿ ਦੁਖ 
ਕੋ ਪਾਇ ।ਬਿਨਾਂ ਭਾਗ ਤੇ ਹਾਥ ਨ ਆਇ॥੫੯॥ ਅਬਿ ਭੀ ਰਹੁ ਅਨੁਸਾਰਿ 
ਸਦੀਵ।ਹਰਿ ਹੈਕਾਰ” ਹੋਹੁ ਮਨ ਨੀਵਾਂ॥ ਇਿੱਤਯਾਦਿਕ ਪ੍ਰਿਬੀਆ ਸਮੁਬਾ= 
ਇਵ । ਬਾਦ ਕਰਨ ਤੇ ਬਹੁ ਬਰਜਾਇਵ ॥ ੬੦ ॥ ੪੩ ਯੇ ਭ੩ 9੩੫ ਸਜ ਵਿ 
ਬੁਤਿਯ ਰਾਸੇ "ਸ੍ਰ ਅਰਜਨ ਕੇ ਗੁਰਿਆਝੀ ਏਨੇ" ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ₹ੁਇਿ ਬਿੰਸਤੀ ਅੰਹੂ ॥ ੨੨॥ 

__ ੨੩, [ਖ੍ਰਿਬੀਏ ਨਾਲ ਬਗੜਾ । ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਸਨ ਜਾਣਾ 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਸਨਤਿ ਪਿਤਾ ਕੋ ਬਚਨ ਕੌ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਅਤਿ ਹੈਕਾਰ । ਮਹਾਂ ਕ੍ਰੋਧ 
ਕੋ ਧਾਰਿਕੈ ਸਨਮੁਖ ਕੀਨ ਉਚਾਰ ॥੧॥ ਚੌਪਈ ॥“ਸੇਵਾ ਕੁਲੀ ਕਰਤਿ ਹੋ 
ਪਰਖਨ । ਬੈਠਕੋ ਲਵਪੁਰਿ ਮਹਿੰ ਦ੍ਰੰ ਬਰਖਨਿ । ਤੁਮਰੀ ਸੁਧਿ ਅਰੁ ਨਹੀਂ 
ਸਦਨ ਕੀਆਵਤਿ ਜਾਤਿ ਨਹੀਂ ਸੁਧ ਧਨ ਕੀ॥੨॥ਬੈਠਯੋ ਰਹਜੋ ਨਿਢਿੰਭ 
ਸੁਖਾਰੋ । ਕੌਨ ਕਾਜ ਤਹਿੰ ਰਹਤਿ ਸੁਵਾਰੋ । ਮੈਂ ਸਗਰੇ ਘਰ ਕੀ ਬਡ ਕਾਂਗ 

ਤਿ ਆਵਨਿ ਜਾਨਿ ਹਜ਼ਾਰ॥੩॥ਕਿਸ ਕੋ ਦੇਨਿ ਕਿਸੁ ਤੇ ਲੋਨਗਰਾਖਨ 
ਸ਼ਭਿ ਕੋ ਸਦਾ ਸੁਖੇਨਾ । ਨਿਤਪ੍ਰਤਿ ਕਰਤਿ ਰਹੋ ਮੈਂ ਆਫੇਂ'।ਸਭਿ ਪ੍ਰਸੈਨ 
ਹੁਇ ਮੁਝਤੇ ਗਾਫੇਂ॥੪॥ਅਖਿਲ ਮਸੈਦਨ ਤੇ ਸਭਿ ਕਾਗਰਹਜੋ ਸੈਭਾਰਡਿ 
ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰ । ਦੇਗ਼ ਕਰਨ ਕੀ ਕਾਰ ਚਲਾਈ । ਇਿੱਤਕਾਦਿਕ ਮੈਂ 
ਸੇਵ ਕਮਾਈ ॥੫॥ ਤੁਮ ਤੇ ਆਦਿ ਸਰਬ ਪਰਵਾਰੇ । ਕਾਰਿ ਕਿਨਹੁੰ ਨਹਿ 
ਕੋਇ ਸੈਭਾਰੇ । ਸੁਧਿ ਭੀ ਕਬਹੁੰ ਨ ਲੀਨਸਿ ਕੋਈ । ਮੋ ਤੇ ਹੋੜਿ ਸਰਬ 
ਬਿਧਿ ਸੋਈ॥੬॥ਇਮ ਕਹਿ ਕਣਕ ਬਾਕ ਪੁਨ ਭਾਖ।ਜਿਨ ਮਹਿ ਬਚਨਾਂ 
ਅਨਾਦਰ ਰਾਥੇ । ਲਿਖੇ ਨ ਜਾਇ ਮੋਹਿ ਤੇ ਸੋਇ ।ਮਹਾਂ ਕਠੋਰ ਅਨੁਚਿਤੈ 
ਜੋਇ॥੭॥ਛਿਮਾ ਨਿਧਾਨ ਬਿਰਦ ਲਖਿ ਆਪਨਿ । ਰਿਸ ਤੇ ਕਰਜੋਨ ਸੁਭ 
ਕੌ ਸ੍ਰਾਪਨਿ । ਕਹਤਿ ਭਏ “ਉਠ ਥਿਰਹੁ ਨ ਆਰੋਅਥਿ ਤੇ ਨਹਿੰ ਹਮਰੋਂ 
ਮੁਖ ਲਾਗੋ॥੮॥ ਬਡ ਦੁਰਭਾਗਿ ਲਾਲਸਾ ਧਨ ਕੀ।ਦੁਰਮਤਿ ਬਿਖੇ ਬ੍ਰਿੱਭਿ 
"ਵਿਵੇਕ ਆਦਿਕ ਜੋ ਦੇਵੀ ਮੈਪਦ ਦੇ ਅਨੇਕ ਗੁਣ ਹਨ ਓਹ ਮਨੋਂ ਸਾਰੇ ਸੁੰਦਰ ਪੱਤੇ (ਹਨ, 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਓਹ ਖ੍ਰਿੱਛ) ਵਿਹੜਿਆ ਹੈ । (ਅ) ਝਿਬੇਕ=ਜਾਣੋ, ਸਮਝੇ । “ਉਸ ਫਟ 
ਵਚ ਰਸ ਜੋ ਹੈ ਸੋ “ਅਨੰਦ” ਹੈ । ਬਰਾਝਰ । “ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੁਰ ਕਰਕੇ । “ਦਰੀ. ਤਰ੍ਹਾਂ 

੬ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮਂਘਾ;-ਬਰੁਨ । ਰ੍ 



` ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। .( ੧੭੩੭) ਰਾਸਿ ੨। ਅੰਸੂ ੨੩, 

ਅਤਿ ਮਨ ਕੀਂਂ। ਸੁਨਿ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਕਹਿ “ਜੇ ਮਝ ਤਜਾਰੋ। ਤੁਮ ਭੀ ਨਹਿ 
ਕਬਹੂੰ ਮੁਖ ਲਾਰੋ॥੯॥ਦੋਧਰਾ॥ ਮੈ ਮੈਂ ਤਕਾਗਨ ਤੁਮਰੋ ਕਰਯੋ ਤੁਮ ਨੇ ਤੜਾਗਯ 
ਸੋਹਿਪਲਣੋ ਮੈਂ ਜਬਿ ਲੋਇ ਹੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਿਦੇ ਤਬਿ ਹੋਹਿ॥੧੦॥ਚੌਪਈ।ਪਿਤ 
ਸੁਤ ਜੁਗ ਕੋ ਦੁਖ ਦਿਖਲਾਵੇਂ। ਤੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿਥੀਆਂ ਨਾਮ ਧਰਾਵੋਂ। ਤ੍ਰਿਸਕਾਂ- 
ਰਤਿ ਕਹਿਏਵ ਕਠੋਰਗਉਠਜੋ,ਨਿਕਸਿ ਗਮਨਯੋ ਘਰ ਓਰਾ॥੧੧॥ਚਲਤਿ 
ਜਾਤ ਕਣੁ ਵਾਕ ਉਚਾਰੜਿ। ਉਚੀ ਧੁਨਿ ਸਭਿ ਕੇ ਸ਼ਰਤ ਡਾਰਤਿ । 

ਰ ਅਪਨੇ ਸਦਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਕੋ ਜਾਈਮਹਾਂ ਦੁਖਿਤਿ ਰਿਸ ਬਸ ਨ ਬੋਸਾਈ॥ ੧੨॥ 
ਨਿਸਾ ਬਿਥੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਬਿਚਾਰਾ ।-ਰਾਰ ਕਰਨ ਮੈਂ ਇਹ ਛਲਵਾਰਾਂ । 
ਅਨਿਕ ਬਿਘਨ ਕੌ ਠਾਨਿ ਉਪਾਦਨਹਿ ਇਹੁ ਟਰੈ ਕਮਤਿਕੋ ਪਾਏ॥੧੩॥ 
ਤਨ ਤਯਾਗਨ ਕੋ ਸਮਾਂ ਸ ਆਇਵ । ਜਿਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰ ਬਾਕ ਫੁਰਮਾਇਵ। 
ਹਮ ਕੌ ਉਚਿਤ ਕਰਨ, ਸੋ ਕੀਨਾ । ਜਥਾ ਹੁਕਮ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਨ॥੧੪॥ 
ਨਿਕਟਿ ਨ ਰਹਿ ਹੈ।ਪ੍ਰਿਥੀਆਂ ਤਬੈ । ਹਮ ਤਨ ਤਯਾਗਨ ਕਰਿ ਹੈ' ਜਬੈ । 
ਕਰਤਾ ਇਹੁ ਉਤਪਾਤ ਬਿਸਾਲਾ । ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਤੇ ਰਹੈ ਨਿਰਾਲਾ।੧੫॥ 
ਇਹ ਠਾਂ ਬਨ ਨ ਨੀਕੀ ਬਾਤੀ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਚਲਹਿ ਉਠਿ ਪ੍ਰਾਤੀ । 
ਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕੇ ਨੰਦ । ਮੋਹਨ ਸੁਮਤਿ ਮੋਹਰੀ ਚੈਦ ॥ ੧੬ ॥ 
ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੀ ਬਾਂਹਿ ਗਹਾਇ। ਤੀਰ ਬਿਪਾਸਾ ਚਲਹਿ ਸਮਾਇ-1 
ਨਿਕਟ ਹਕਾਰਨ ਕੀਨਸਿ ਭਾਨੀ । ਸਰਬ ਭੇਦ ਸਮੜਾਦਿ ਮਹਾਂਨੀ 
॥ ੧੭॥ “ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਪ੍ਰਾਤਿ ਕੋ ਚਲੀਅਹਿ । ਨੈਹਰ ਬਿਖੈ ਅਖਿਲ" 
ਸੈਗ ਮਿਲੀਅਹਿ?ਪੁਨ ਭਾਈਬੁੱਢਾ ਸਮੜਾਯਹ/ਭੋਰ ਹੋਤਿ ਤਯਾਰੀ ਕਰਿ- 
ਵਾਯਹੁ॥੧੮॥ਕਹਿ ਕਰਿ ਖਾਨ ਪਾਨਕੋ ਕਰਿਕੈ।ਸੁਖਤ ਜਬਾ ਸੁਖ ਸਿਹਜਾਂ 
ਪਰਿਕੈ। ਜਾਮ ਜਾਮਨੀ ਤੇ ਉਠਿ ਜਾਗੇ । ਨਿਤ ਕੀ ਕ੍ਰਿਆ ਕਰਨ ਕੋ ਲਾਰੇ । 
॥੧੯॥ਕਰਿ ਮੱਜਨ ਨਿਜ ਬ੍ਰਿਤੀ ਟਿਕਾਈ । ਆਨੰਦਾਤਮ ਬਿਥੋ ਸਮਾਈ। _ 
ਦਰ ਘਟਿਕਾ ਜਬਿ ਜਾਮਨਿ ਰਹੀ । ਛੁਟੀ ਸਮਾਧਿ ਦੇਹਿ ਸੁਧਿ ਲਹੀ ॥੨੦॥ 
ਕਹਿ ਕਰਿ ਸਭਿ ਤਯਾਰੀ ਕਰਿਵਾਇ । ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਭਾਨੀ ਸੈਗ ਜਾਇ। ਰ੍ 
ਪ੍ਰਿਥਮ ਪੰਥ ਇਨ ਗਮਨ ਕਰਾਯਹੁ । ਕੌਤਿਕ ਸਿੱਖ ਦਾਸ ਸੈਗ ਲਾਯਹੁ॥ 
“੨੧॥ਗੁਰ ਆਰੂਵ]ਹੋਇ ਪ੍ਰਸਬਾਨੋ।ਲਏ ਸਿੱਖ ਸੈਗ ਪ੍ਰੇਮ ਮਹਾਂਨੇਪ੍ਰਿਥੀਆਂ 
“(ਤੁਸਾਂਤੇ) ਪੇਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ । #ਪਸ=ਦੁਰਮਤਿ ਸੈਂ ਬ੍ਰਿਤਿ ਨਿੱਤ ਅਤਿ 
ਮਨੋਕੀ।. _1੫੮-ਰਹੈ। ਹ੍ਪਾ:=ਗੁਰੂ ਅਰੂਢ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੭੩੮) ਰਾਸਿ ੨ । ਅੰ ੨੩. 

ਸੁਪੰਤਿ ਤਜਜੋ ਘਰ ਮਾਂਹੀ । ਗੁਰ ਰੁਖ਼ ਲਖਿ ਕਿਨ ਸੁਧਿ ਦਿਯ ਨਾਂਹੀ ॥ 

੨੨॥ਭਾਦੋਂ ਸੁਦੀ ਪਰਤਿਪਦਾ" ਦਿਨ ਕੋ। ਗੁਰਤਾ ਤਿਲਕ ਦੀਨਿ ਅਰਜਨ 

ਕੋਚਢੇ ਦੂਜ ਕੇ ਦਯੋਸ ਕ੍ਰਿਪਾਲਆਨ ਪਹੂਦੇ ਚੋਇੰਦਵਾਲ॥੨੩॥ ਕੁਛਕ 

ਰਹੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ੇ ਪੁਰਿਮੈਂ । ਦੇਖਤਿ ਹਰਖ ਭਰੇ ਗੁਰ ਉਰ ਮੈਂ । ਜਾਇ 

ਚੁਬਾਰੇ ਬੈਦਨ ਠਾਨੀਤਬਹਿ ਮੋਹਰੀਨੇ ਸੁਧਿ ਜਾਨੀ॥੨੪॥ਕਰੇ ਉਤਾਇਲ 

ਮਿਲਿਬੇ ਆਯਹੁ । ਆਪਸ ਮਹਿ ਬੈਦਤਿ ਹਰਖਾਯਘ ਲੋ ਅਪਨੇ ਗਿਹ ਕੌ 

ਤਬਿਗਯੋਮਿਲਿਠ ਕੁਟੰਬ ਸਭਿਨਿਕੋਭਯੋ॥੨੫॥ਪੁਨ ਭਾਨੀ ਸਭਿਸੋਂ ਮਿਲ 

ਰੋਈ।ਬਡਿ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿੰ ਬੜਾਕੁਲ ਹੋਈ।ਇਕ ਤੋ ਜਗ ਗੁਰ ਕੋਰ ਚਲਾਨੋ। 

ਬਹੁਰ ਸੁਤਨਿ ਮਹਿੰ' ਗਰ ਮਹਾਂਨੋ॥੨੬॥-ਉਠਹਿ ਉਪਾਧਿ-ਬਿਚਾਰਡਿ 

ਚੋਵਤਿਖਿਤਾ ਬਾਕ ਸਾਚੋ ਹੁਇਜੋਵਤਿ“ਅਪਰਨਿ ਕੁਲਸਹਿੰ ਜਾਤਗੁਰਾਈਗ 

ਈਂ ਬਰ ਲੋ ਨਿਜ ਸਦਨ ਫਟਿਕਾਈ ॥ ੨੭ ॥-ਗੁਰਤਾਂ ਰੁਕੇ ਕਲੇਸ਼ 

ਬਿਸਾਲ-4ਪਿਤ ਨੇ ਕਹਜੋ ਬਾਕ ਇਸ ਢਾਲ. ਯਾਂਤੇ ਮੈਂ ਜਾਨੋ ਉਤਪਾਤ। 

ਹੋਵਹਿ ਗੇ,ਬਿਗਰਹਿ ਸਕਿਬਾਤਨੈਂ॥੨੮॥ਇਮ ਸਮੁੜਾਇ ਸੈਗ ਭਰਜਾਈ। 

ਗਲਮਿਲਿ ਰੁਦਤਿ ਭਈ ਚਿਰ ਤਾਈਂ।ਪੁਨ ਸਤਿਤ੍ਰੀਯਨ ਦੀਨ ਦਿਲਾਸਾ। 

ਧੋਂਛਿ ਬਦਨ ਕੋ ਬੈਠਤਿ ਪਾਸਾਂ ॥ ੨੯ ॥ ਪੁਨ ਗੁਰ ਢਿਗ ਮੋਹਨ ਚਲਿ 

ਆਇਓ ।“ਨਮੋ ਪਰਸਪਰ ਕਰਿ ਸੁਖ ਪਾਇਓ।ਅਪਰ ਲੋਕ ਸਯਾਨੇ ਸਭਿ 

ਆਏ।ਕਰਿ ਕਰਿ ਨਮੋ ਬਿਰੇ ਭਿਸ ਥਾਏਂ॥੩੦॥ਬੁੱਢੇਆਦਿਕਸੈਗ ਜਿਗਏ। 

ਮਿਲੋ ਪਰਸਪਰ ਬੈਠਤਿ ਭਦੇ । ਤਬਿ ਪ੍ਰਿਬੀਏ ਕੀ ਬਾਤ ਸੁਨਾਈਬਿਗਰ 

ਪਰਕੋ ਬਹੁ ਕਰੀ ਲਰਾਈ ॥੩੧॥ ਅਪਮਾਨਤਿ ਦ੍ਰਬੈਨ ਬਖਾਨੇ । ਇਹਾਂ 

ਅਏ ਜ਼ਲਿ ਖੋਟੋ ਜਾਨੇ" । ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਬਿਰ ਕਰਿ” ਨਿਜ ਬਾਨ । ਗੁਰ 

ਢਾਹਸਿ ਤਨ ਤਜਾਗ ਸਿਧਾਨੇ” ॥੩੨॥ ਸੁਨਤਿ ਦੁਉ ਕਾਤਨ ਦੁਖ ਮਾਨਾ। 

€ਕੀਨ ਅਜੋਗ;ਨ ਬਨਜੋ ਸਿਯਾਨ।ਹਮਨੇ ਪ੍ਰਿਥਮ ਤਾਂਹਿ ਕੌ ਹੇਰਾ ।ਕਰਹਿ 

ਕੁਕਾਜ ਲੋਭ ਕੋ ਪ੍ਰੇਰਾ ੩੩॥ ਪਿਤ ਕੇ ਜੀਵਤ ਰਹੀ ਸੁ ਲਾਜਾਂ। ਅਬਿ ਨ 

ਮਿਟੈ ਗੋ,ਕਰਹਿ ਕੁਕਾਜਾ” । ਇਮ ਕਹਿ ਸਭਿ ਠਾਨਤਿ ਅਵਸੋਸਪ੍ਰਿਥੀਏ 

ਮੈਂ ਹੋਕਾਰ ਕੋ ਦੋਸ਼॥੩੪॥ ਲੋਕ ਸਕਲ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਲਹੈਂ । ਗੁਰਤਾਂ ਮਹਿੰ 

ਬਿਗਾਰ ਪਰ ਰਹੈ[-1ਅਪਰ ਬਾਰਤਾ ਭਈ ਅਨੇਕ।ਕੌਨਕਹੈ ਤਿਨ ਸਰਬ 

ਕਮ । “ਪੁੱਤਾਂ ਵਿਚ । ੧(ਪ੍ਰਿਬੀਏ ਨੂੰ) ਖੋਟਾ ਜਾਣਕੇ । #ਟਿਕਾਕੇ । “(ਕਿਵੇਂ ਨਾਂ ਕਿਵੇ) 

ਸ਼ਰਮ ਕਰਦਾ ਹਿਹ ਹੈ ਪਰ (%) ਜਹਿ ਗਈ ਭਾਵ ਦੂਰ ਹੋਈ! #ਪਾ:-ਝ੍ਰਾਤ । ।ਪਾ:-ਕਹੈੱ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੭੩੬) ਰਸੱਸ ੨। ਅੰ£ ੨੩, 

ਬਿਬੇਕ'॥੩੫॥ਤਯਾਰ ਅਹਾਰ ਖਾਇ ਕਰ ਸੋਏ । ਨਿਜ ਨਿਜ ਥਲ ਮਹਿ 
ਨਰ ਸਭਿ ਕੋਏ।ਭਾਨੀ ਕੇ ਮਨ ਚਿੰਤ ਮਹਾਂਨੀ । ਗਿਨਤੀ ਗਿਨਹਿ ਅਨੇਕ 
ਬਿਧਾਨੀ ॥ ੩੬॥ ਸ਼੍ਰੀ ਔਰਜਨ ਬਿਛੁਰੇ ਚਿਰ ਰਹੇ । ਸਭਿ ਸੋਂ ਮਿਲਿ ਕਰਿ . 

_ਆਨੰਦ ਲਹੈਮਾਤਲ ਅਰੁ ਮਾਤੁਲ ਕੀ ਦਾੜਾ।ਸਿਰ ਪਰ ਕਰ ਵੇਰਤਿ ਦੇ 
ਪਾਰਾਂ ॥੩੭॥ ਬੁੱਢੇ ਆਦਿਕ ਸਿਖ ਗੁਰ ਪਾਸ । ਜਾਗ੍ਰਤ ਕਰਤੇ ਬਚਨ 
ਬਿਲਾਸ/ਨਿਸਾਂ ਬਿਖੇ ਸੁਪਤੇ ਨਹਿ ਕੋਉ।ਸਤਿਗੁਰ ਤਯਾਰੀ ਕੋ ਲਖਿ ਸੋਉ। 
ਛ੮॥ਜਾਮ ਜਾਮਨੀ ਤੀਨ ਬਿਤਾਈ।ਉਠੇ ਗੁਰੂ । ਸਭਿ ਸੌਚ ਬਨਾਈ। ਭਾਨੀ 
ਕੌ ਹਕਾਰਿ ਨਿਜ ਸਾਘਪ੍ਰੋਮੀ ਸਿੱਖ ਸੈਗ ਲੇ ਠਾਬ॥੩੨੯॥ਮੋਹਨ ਔਰ ਮੋਹਰੀ 
ਆਏ । ਜਾਇ ਬਾਪਿਕਾ ਜਲ ਸੋਂ ਨ੍ਹਾਏ । ਗਾਵਨਿ ਲਗੇ ਰਬਾਬੀ ਵਰਿ । 
ਭਾਂਤਿ ਭਾਂਤਿ ਕੋ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿ॥੪੦॥ਸੁਨਿਬੇ ਲਗੋ ਪ੍ਰੌਮ ਕਰਿ ਸਾਗੇਬੈਠੇਂ 
ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਿਨਿ ਮਬਾਰੇ। ਨਿਜਾਨੰਦ ਮਹਿ ਲਰੀ ਸਮਾਧਿ। ਸਦਾ ਏਕ 
ਚਸ ਪਰਮ ਅਗਾਧਿ॥੪੧॥ ਪੁਰਿ ਕੇ ਨਰ ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ ਸਭਿ ਆਏ । ਮੋਨਿ 
ਠਾਨਿ ਬੈਠੇ ਸਮੁਦਾਏ।ਕਈ ਆਨਿ ਜਬਿਹੂੰ ਕੁਨਸਾਰਿ। ਪਰਜੋਭੋਗ ਤਬਿ 
ਆਸਾਵਾਰਿ॥੪੨॥ ਹਾਬ ਜੋਰਿ ਕਰਿ ਮਸਤਕਿ ਟੇਕਾ। ਬਹੁਰੋ ਬੋਲੋ ਜਲਪਧਿ 
ਬਿਬੇਕਾ।“ਸੁਨਹੁ ਸਿੱਖਯ ਤੁਮ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਕਾਰੇ॥ਸਿਮਰੋ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਨਮ 
'ਸੁਧਾਜ਼ੋ।੪੩॥ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਅਥਿ ਭਯੋ ਹਮਾਰੈ,ਤਨ ਤਜਾਗੈਂ' ਪਰਲੋਕ ਪਧਾਰੈਂ। 
ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਔਰਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਮਰ ਚੌਥ ਤਨ ਮੋਰਾਂ ॥ ੪੪ ॥ 
ਢਾਰਹੁ ਗੁਰ ਕੋ ਦਰਸ ਵਿਸ਼ੇਖ਼ਹਪੰਚਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਬਪੁ ਦੇਖਹ । ਏਕ 
ਰੂਪ ਪੰਚਹੁੰ ਕੋ ਜਾਨੋਭੇਦ ਰਤੀ ਕ ਨਹੀਂ ਮਨ ਠਾਨੋ॥੪੫॥ਹਲਤ ਪਲਤ 
ਗਨ ਸਿੱਖ ਸਹਾਇਕ । ਇਹ ਸਭਿ ਭਾਰ ਧਮਰਬੇ ਲਾਇਕ । ਦੇ” ਗੁਰਤਾ 
ਗਾਦੀ ਕੋ ਸ਼ੋਕ॥ਰਤਨਾਕਰ“ ਰੈਭੀਰ ਅਛੋਭ॥੪੬॥ਇਸ ਕੇ ਸੈਗ ਜ ਰਚੈ 
ਥੁਟਾਈ । ਪੁਜੰਹ ਨ, ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੁਖ ਪਾਈ! । ਮੋਹਨ ਅਪਰ ਮੋਹਰੀ 
ਸਾਬ।ਕਹਜੋ ਬਕ ਸੋਢੀ ਕੁਲ ਨਾਬ॥੪੭॥#ਤਮ ਰੈਭੀਰ ਧੀਰ ਮਭਿਵੇਤੇ । 
ਪਿਤ ਆਇਸੁ ਨਿਤ ਚਿਤ ਬਰਤੰਤੇ]। ਛਿਮਾਵੈਤ, ਗੁਨ ਬੈਸ ਮਹਾਨੇ । 
ਅਨਸੂਯਕ“; ਸ਼ੁਭ ਮਨ; ਨਹਿਂ ਮਾਨੋ” ॥ ੪੮ ॥ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਮਨ ਪਰਮ 
ਪੁਨੀਤ।ਤੁਮ ਅਨੁਸਾਰੀ ਬਰਤੈ ਨੀਤਿ।ਸ਼ੁਭ ਗੁਨ ਜੁਗਤ ਸ ਨੰਮ੍ਰਿ ਰੈਭੀਰ। 
ਕੈਵਿਚਰ ਕੋਣ ਆਖ । ੧ਮਮਾ ਤੇ ਮਾਸੀ ਜੀ। "ਸਵੇਰ । “ਦੇਵੇਗਾ। “ਸਮੁੰਦ ਵਾ । 
#ਇਰਖ। ਤੌਂ ਰਹਤ । “ਮਨ ਨਹੀ ਹੈ। _”ਪ-ਪਠ । ਪਰ 1 ਹਪ-ਬਿਚਰੋਤੈ ॥ 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੭੪੦) ਰਾਸਿ ੨। ਅੰਕ ੨੪. 
ਇਸ ਕਹੁਜਾਨਹੁੰ ਮੋਰ ਸਰੀਰ॥੪੯॥ਗਹਹੁ ਕੁਜਾ ਨਿਰਬਾਹੋ ਸਦਾ।ਰਾਖਹੁ 
ਚਿਤ ਨ ਬਿਸਾਰਹੁ ਕਦਾਮਸੁਨਤਿ ਮੋਹਰੀਨੇ ਤਿਹ ਸਮੇਂਗਹੀ ਬਾਂਹੁ ਕਰਿ 
ਕੈ ਗੁਰ ਨਮੋ ॥੫੦॥ ਨਿਜ ਸਿਰ ਪਰ ਸੋ ਧਾਰਨ ਕਰੀ । ਬਾਨੀ ਕਹਤਿ 

ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਰਸ ਭਰੀਜਬਿ ਤੇ ਪਿਤ ਕੀ ਆਇਸੁ ਭਈਮਮੈਂ ਸ਼ਰਧਾ ਤਬਿਤੇ 
ਧਰਿ ਲਈ ॥੫੧॥ ਸਤਿਗੁਰ ਰੂਪ ਪ੍ਰਿਥਮ ਤੁਮ ਭਏ। ਬੈਦਨੀਯ ਸਭਿ ਤੇ 
ਬਡ ਥਦੇ। ਅਥਿ ਤੁਮ ਜਿਸਹਿ ਬਿਠਾਵਹੁ ਆਘਜਗ ਗੁਰਤਾ ਬਡਿਆਈ 
ਬਾ੫॥੫੨॥ਤਮ ਸਮ ਪੁਜਨੀਯ ਸਭਿ ਕੇਰੇ । ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਢਿਢ ਸ਼ਰਧਾਂ 
ਮੇਰੇ।“ਧੈਨ ਮੋਹਰੀ!” ਸੰਤਿਗੁਰ ਕਹਜੋਪੁਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੀ ਦਿਸ਼ ਲਹਜੋ 
॥੫੩॥#ਸੁਧਾ ਸਰੋਵਰ ਮੋਰ ਸਰੀਰ। ਤਿਸ ਕੀ ਟਹਿਲ ਕਰਹੁ ਬਡਧੀਰ !” 
।ਜਗ ਮੰਹਿਂ ਬਡੋ ਹੋਇ ਬੱਖਕਾਤ।ਮੁਕਤਿ ਭੁਗਤਿ ਸੈਗਭਿ ਕੌ ਦਾਤ॥੫੪॥ 
॥ਸ਼੍ਰੀਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕੀ ਆਇਸ। ਰਹੇ ਖਨਤਿ ਹਮ ਸਭਿ ਸੁਖਦਾਇ ਸੁ । 

ਚਹੁੰਦਿਸ਼ ਤੇ ਸੋਪਾਨਿ"ਬਨਾਵਹੁ । ਹਰਿ ਮੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਉਸਰਾਂਵਹੁ।੫੫॥ 
ਤਾਲ ਬਿਖੇ ਸ਼ੋਭਾ ਹੱ ਐਸਹਰਿ ਬਿਮਾਨ ਬਿਤ ਨਭ ਮਹਿ ਜੈਸੇਂ।ਕਿਧੀਂ 

ਫਰਸ਼ ਬੈਡੂਰਜ” ਮਨਿ ਕੰ। ਬੀਚ ਬਨਜੋ ਘਰ ਮਹਾਂ ਬਿਸ਼ਨ”ਕੌ॥੫੬॥ਮਮ 
ਆਗਰਾ ਇਹੁ ਧਾਰਹੁ ਮਨ ਮੈਂ। ਨਿਤਪ੍ਰਤਿ ਰਹੀਅਹਿ ਰਚਨ ਜਤਨ ਮੈਂ” 
ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕਰ ਜੋਰਿਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਮੈਂ“ਤੁਮ ਜੋਰ॥੫੭॥ 
ਨਮਿਤ ਮਾਤ੍ਰ ਮੈਂ ਰਹਿਹੋਂ' ਮਾਂਹਿ। ਪ੍ਰਾਨ ਹੋਤਿ ਲਗ ਸੇਵੋਂ ਤਾਂਹਿ । ਰਹੋ 
ਰਚਨ ਪਰਸਾਦਿ[੩ਮਾਰੋ।ਹੋਹੁ ਸਹਾਇਕ ਆਪ ਸੈਭਾਰੋ॥੫੮॥ਇਮ ਸੁਨਿ 
ਕਰਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸੈਨ । ਕਹਜੋ “ਹੋਹੁ ਸਭਿ ਲਾਇਕ ਪੈਨ ਕਹਿ ਸੁਨਿਕੈ 
ਤਬਿ ਕੀਨਸ ਤਜਾਰੀ । ਹਿਤ ਪ੍ਰਲੋਕ ਜਗੁ ਗੁਰ ਉਪਕਾਰੀ॥੫੯॥/ਅਤ ਗ ਭਰ 
ਪ੍ਰਭਾਪ ਸੂਰਜ ਗਿੰਥੋ ਦੁਤਿਯੋ ਰਾਸੈ ਗੋਵਿੰਢਵਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਆਗਵਨ' ਪ੍ਸਗ ਬਰਨਨੰ-ਨਾਮ ਤੀਨਬਿੰਸਤੀ ਅੰਸੂ ।.੨੩'। 

੨੪, [ਸ਼੍ਹੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਬੇਕੁੰਠ ਗਮਨ] ਰ੍ 

_ਵੇਹਰਾ॥ਲ਼ਖਿ ਤਯਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਤਬਿ ਭਾਨੀ ਬਡਿਭਾਗ । ਹਾਥ ਬੈਦਿ 
ਬੈਦਨ ਕਰੀ ਉਰ ਉਮਗ/ ਅਨੁਰਾਗ ॥੧॥ ਝੌਪਈ॥“ਸਰਬ ਰੀਤਿ ਸਮਰਬ 
ਸੁਖ ਦਾਤੇ॥ਜਿਨ ਬਡਿਭਾਗ ਤਿਨਹੁੰ ਤੁਮ ਜਾਤੇਹਲਤ ਪਲਤ ਨਹਿ ਹੋਹੁ 
ਸਹਾਈ।ਜਿਮ ਚਾਹੋ ਡਿਮ ਠਟਹੁ ਗੁਸਾਈਂ॥੨/ਮੈਂ ਰਾਵਰ ਕੇ ਸੈਗ ਸਿਧਾਰੋਂ। 
“ਪੌੜੀਆਂ । “ਪੂਤੁ ਦਾ ਬਿਬਨ ਮਾਨੋ ਅਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਸਬਿਰ ਹੈ । “ਇਕ ਪੂਕਾਰ ਦਾ 
ਰਤਨ, ਲਸਣਆ । [ਸੈਸ:, ਵੈਦੂਰਯ] । “ਮਹਾਂ ਬਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ 
ਹੈ । “ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਵਿੱਚ । #੫॥-ਮਤਿਧੀਰ | __7ਪਾ:=ਢਰਨ ਪਰ ਦਾਸ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੭੪੧) ਗਾਸਿ ੨॥ ਅੰਸੂ ੨੪. 
ਤੁਮ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਜੀਵਬੋਂ ਧਾਰੌ' । ਰਾਗ ਦ੍ਰੋਖ ਬਡ ਹਰਖ ਰੁ ਸ਼ੋਕ । ਇਨ 
ਜੁਤਿ ਬਸਿਬੋ ਹੈ ਇਸ ਲੋਕ ॥ ੩॥ ਸੁਤ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਉਤਪਾਤ ਉਣੋ ਹੈ । 
ਦੇਖਤਿ;ਦੁਖ ਮੇਰੋ ਮਨ ਪੈਹੈ'।ਅਤਿ ਅਨੰਦ ਮਹਿਂ ਬਾਸ ਤੁਮਾਰੋਬਸੋਂ ਸੈਗ 
ਮੈਂ ਚਿੰਤ ਨਿਵਾਰੋਂ॥੪॥ਸਨਿ ਭਾਨੀ ਤੇ ਕੋਮਲ ਬਾਨੰ॥ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ 
ਬਖਾਨੀ । “ਹਾਂਜਸੇ” ਸੁਨਿ ਭਾਗ ਮਹਾਂਨੀਨਂ ! । ਅਪਰ ਨ ਤ੍ਰਿਯ ਕੌ ਤੋਹਿ 
ਸਮਾਨੀ॥੫॥ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਪਿਤ ਜਿਸਕੇ। ਕੌਨ ਪਟੈਤਰ ਕਹੀ ਅਹਿ 
ਤਿਸਕੇ/ਪੁਨ ਤੁਵ ਪਰ ਪ੍ਰਸੇਨ ਹਮ ਰਗੇਮਾਂਨਹਿਂ ਤਥਾ ਜਥਾ ਬਚ ਕਹੇਂ ॥ 
੬॥ਸ੍ਰੀਅਰਜਨ ਭਾ ਪੁੱਤ ਪ੍ਰਸੀਨਸੋਢੀ ਕੁਲ ਜਿਨ ਉੱਜਲ ਕੀਨ॥ ਰਾਖੀ 
ਗੁਰਤਾ ਕੇਰਿ ਜਿਠਾਈ। ਅਪਰ ਬੈਸ ਤੇ ਰਾਖਿ ਹਟਾਈ ॥੭॥ ਤੇਰੋ ਸਫਲ 
ਜਨਮ ਜਗ ਭਇਉ।ਕਰਿਬੇ ਉਚਿਤਸਕਲ ਕਰਿ ਲਇਉ। ਕਿਤਿਕਦਿਨਾ 
ਤਵ ਸ੍ਰਾਸ ਸਗੀਰ । ਪਰਾਰਬਧ ਭੋਗੋ ਧਰਿ ਧੀਰ ॥੮॥ ਪੁਨ ਸੁਖੇਨ ਹੀ ਤਨ 
ਕੌ ਤਯਾਗ । ਆਇ ਮਿਲਹਿੰ ਹਮ ਸੋਂਹਬਡਭਾਗਹਰਖ ਸ਼ੋਕ ਅਰੁ ਰਾਗ ਜੁ 
ਦਰਸ਼ । ਅਥਿ ਤੇ ਤੋਹਿ ਨ ਹੋਹਿ ਅਸ਼ੇਸ਼”? ॥ ੯॥ ਇਮ ਧੀਰਜ ਦੇ ਕਰਿ ਸੁਖ 
ਰਾਸ । ਦੇਖਜੋ ਦਿਸ਼ ਬੁੱਢੇ,ਗੁਰਦਾਸ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਹਿਤ ਕਹਿ ਸਭਿ ਹੀ ਕੌ। 
ਬਹੁਰ ਗੁਰੂ ਸੋਢੀ ਕੁਲ ਟੀਕੋ੧੦॥ਰਚਜੋ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਪਰ (ਥਤ ਹ੍ਹੇ ਕੋਪੋਢੇ 
ਮੂਖ ਕੋ ਛਾਦਨ ਕੈ ਕੈ । ਜਜੋਂ ਗਜ ਫੂਲਮਾਲ ਕੋ ਡਾਰੇ ।ਤਯੋਂ ਤਨ ਤਜਿ 
ਬੈਕੁੰਠ ਪਧਾਰੇ॥੧੧॥ਅੱਗ੍ਰ ਪੁਰੋਗਮ ਸੁਰ ਸਭਿ ਆਏ” ਬ੍ਰਹਮਾ, ਨਾਰਦ, 
ਸ਼ੈਭੁ'ਸਹਾਏਕਯੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਕਾਸ਼ ਬਿਸਾਲਾ। ਬਹੁ ਬਿਮਾਨ ਦੀਪਤਿ ਮਠਿ 
ਮਾਲਾ: ॥੮੨॥ ਧਨਦ% ਬਰੁਣ, ਸਭਿ ਲੋਕਨਿ ਪਾਲਕ” । ਦੇਵ ਅਨਿਕ 
ਆਏ ਤਤਕਾਲਕ । “ਜੈਜੈ'ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਨ ਮਹਿ ਹੋਵਾ । ਕਰਤਿ ਕੁਲਾਹਲ 
ਮੰਗਲ ਜੋਵ ॥੧੩॥ ਉਤਸਵ ਕਰਹਿ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰੇ। ਭਰਿ ਭਰਿ ਫੂਲਨ 
ਅੰਜੁਲੂ” ਡਾਰੇਜਹਿ ਕਹਿ ਬਹੁ ਸੁਰੀਧਿ ਬਿਸਤਾਰੀ।ਬਿਸਮੈ ਭਏ ਹੇਰਿ ਨਰ 
ਨਾਰੀ੧੪॥ਬਾਪੀ ਪਾਸ ਨਰਨ ਸਮੁਦਾਇ।ਸੈਗਤਿ ਸੁਨਿ ਆਈ ਉਮਡਾਇ। 

_ ਦੁਖ ਪਾਵੇਗਾ । “ਹੋ ਬੜੇ ਜੱਸ ਵਲੀ ! “ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਂ ਹੋਊ । “ਅੱਗੋ” ਸਾਰੇ ਮੁਖੀ 
ਦੇਵਤੇ ਆਏ । (ਅ) ਅਗੇ ਟੁਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ । “ਸ਼ਿਵਜੀ । ੬ਕੁਝੇਰ । 
“ਸਾਦੇ ਲੋਕਪਾਲ । "ਭਰ ਭਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬੁੱਕ । 

ਨਪ:=ਮਹਾੰ ਜਸੁ ਸੂਨੁ ਭਾਗ ਮਹਨੀ=ਹੇ ਮਗੰ ਜਮ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਪੁੱਤਰ) ਵਡੇ ਭਾਗ ਤੀ 

ਵਾਲੀ । ਸੈਸ:, ਸੂਨੂ:=ਬੇਟੀ] __ 1੫:-ਅਗਨਿ । #੫੪-ਕਾਲਾਂ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਂ੫ ਸੂਰਜ ' ( ੧੭੪੨) ਫਾਸਿ ੨। ਅੰਸੂ ੨੪. 

€ਪੈਨ ਗੁਰੂ ਗਤਿ ਜਾਦਿ ਨ ਜਾਨੀ?”। ਤਨ ਸਛੋਦ" ਤਜਾਂਗਯੋ ਗੁਨ 

ਖਾਨੰ॥੧ਪ।ਹਾਹਾਕਾਰ ਸਭਿਨਿ ਮਹਿੰ ਹੋਵਬਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਖਯਨ ਕੋ ਗਨ ਰੋਵਾ। 

ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਗੁਰ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼-ਮਮ ਪਾਂਛੇ ਹਇ ਸ਼ੋਕ ਨ ਲੋਸ਼॥੧੬॥ 

ਪਠਨ ਕੀਰਤਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਨਾਮੁ । ਕਰਹੁ ਭਜਨ ਮਿਲਿ ਕੈ ਨਰ ਗ੍ਰਾਮੰ-4 

ਸਰਾਨੇ ਸਿਖਬਰਜੇ' ਕਹਿ ਬਾਨੀ/ਗਿਰਾ ਗੁਰੂਕੀ ਕਰੈਂ ਬਖਾਨੀ॥੧੭॥ਧਰੀ 

ਧੀਰ ਭਾਨੀ ਨਹਿ ਰੋਈ । ਬੈਠੀ ਪਤੀ ਸਮੋਂਪੀ ਹੋਈ । ਨਿਕਟ ਹੁਤੇ ਇਕ 

ਦਿਸ਼ ਜੁਗ ਕ੍ਰਾਤਾਂ।ਦਿਸ ਦੂਸਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਤਾਤਾ ॥੧੮॥ਤੂਸ਼ਨਿ ਠਾਨਿ 

ਰਿਦੇ ਬਿਸਮਾਏ । ਉਠਿ ਬੁ ਢੇ ਇਮ ਬਾਕ ਅਲਾਏ। “ਬੈਠਨ ਕਯੋਂ ਬਨਿ ਹੈ 

ਇਸ ਕਾਲ।ਗੋਂ ਉਚਿਤ ਕ੍ਰਿਤ ਕਰਹੁ ਬਿਸਾਨ ॥੧੯॥ਹੁਤੋ ਦਰਸ ਗੁਰ 

ਪਾਛਲ ਸਮੇਪਿਖੇ ਸੁਨੇ ਕਰਿ ਲੀਨਸਿ ਨਮੋ ਅਬਿ ਇਨ ਕੇ ਤਨ ਕੌ ਸਸ- 

ਕਾਰ। ਕਰਹਿੰ ਹੋਹਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਤਕਾਰ ॥੨੦॥ ਸਕਲ ਵਸਤੁ ਕੌ ਕਰਹੁ 

ਸਕੇਲਾ। ਸਗਰੇ ਸਿਖ ਸੈਗਤਿ ਕਰਿ ਮੇਲਾ। ਬਹੁ ਕੌਚਨ ਕੇ ਕੁਸਮ ਘਰਾ- 

ਵਹੁ॥ਜਵ,ਤਿਲ, ਚੋਦਨ; ਪ੍ਰਿੱਤ ਅਨਾਵਹੁ॥੨੧॥ ਬਹੁ ਧਨ ਸੈਗ ਬਿਮਾਨ 

ਬਨਾਵਹੁਪਸ਼ਮੰਬਰ ਬਹੁ ਮੇਲ ਲਿਆਵਹੁ । ਕਾਸ਼ਟ ਸੈਚੈ ਨਰ ਲੈ ਜਾਵਹੁ। 

` ਡੀਰ ਬਿਪਾਸਾ ਪਾਸ ਪੁਚਵਹੁ॥੨੨॥ਜਹਿੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਕੋ ਮੰਦਰ। ਸਭਿ 

ਕੋ ਰੁਚਹਿ ਸੁ ਥਲਹੈ ਸੁੰਦਰ॥ਸਨਿ ਬ੍ਰਿਧਤੇ ਉਠਿ ਕਰਿ ਤਤਕਾਲਾ।ਤੁਰਤ 

ਮੋਹਰੀ ਲੋ ਨਰ ਜਾਲਾ॥੨੩ਇਕ ਇਕ ਸੇਵਾ ਪਰ ਨਰ ਗਨ ਕੋ।ਕਰੇ ਖਰੇ 

ਕਹਿ ਕਹਿ ਸਭਿਹਿਨਿਕੋ।ਆਪੁ ਆਇ ਬ੍ਰਿਧ ਕੇ ਸੈਗਮਿਲਿਕੈਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ 

ਕੇ ਸੈਗ ਸੁ ਰਲਿਕੈ॥੨੪॥ਦਧਿ ਸੋਂ ਸ਼ਮਸ ਸੁ ਕੇਸ ਪਖਾਗੇਬਿਮਲ ਨੀਰਮੱਜੇ 

ਅੰਗ ਸਾਰੇ।ਸੁੰਦਰ ਵਸਤਰ ਨਵੀਨ ਬਨਾਏ।ਸਰਬ ਅੰਗ ਮੰਹੇ ਲੇ ਪਹਿਰਾਏ 

॥੨੫॥ ਤਬਿ ਲਗ ਆਇਵ ਰੁਚਿਰ ਬਿਮਾਨਾ । ਰਚਜੋ ਰੁਚਿਰ ਸ਼ੁਭ ਅੰਬਰ 

ਤਾਨਾਂ' । ਫੂਲਨ ਮਾਲ ਬਿਸਾਣਲ ਬਨਾਈ.।ਵਹੁੰ ਢਿਸ਼ ਮਹਿੰ ਜਿਸ ਕੋ ਲਰ- 

ਕਾਈ੬ ॥੨੬॥ ਮਹਾਂ ਸੁਰੀਧਿ ਉਲੀਚਨ ਕਰੇ” । ਲਜਾਇ ਉਤਾਰਮੋ ਤਿਸ 

ਬਲ ਤਰੇ । ਤਬਿ ਉਠਾਇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੋਢਾਏ। ਪਸ਼ਮੰਬਰ ਕੋ ਉਪਰ ਪਾਏ॥ 

੨੭॥ਸਿਖ ਸ਼ੈਗਤਿ ਮਿਲਿਕੈ ਸਮੁਦਾਏ । ਅੰਜੁਲ ਫੂਲਨਿ ਕੇ ਬਰਖਾਏ। ਜੈ 

ਜੈਕਾਰ ਉਚ ਧੁਨ ਹੋਵ॥ ਮਨਹੁੰ ਬਿਮਾਨ ਸੁਰਗ ਕੌ ਜੋਵ॥੨ਸ਼ਰੀ ਅਰ- 
੧,ਮਪਨੀ ਇਛ! ਅਨੁਸਾਰ । “ਸਾਰੇ ਨਰ । “ਡਾਂਵ ਮੋਹਨ ਤੇ ਮੋਹਰੀ ਜੀ । “ਘਜਾਵੇ । ਪਕੰਪੜਾ 

ਡਾਣਕੇ । ਝਲਮਕਾਈ “ਛਿੜਕਾਈ।[ਸੈਸ:, ਉਲ੍ਹੰਢਨ]। 
੍ 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੭੪੩ ) ਰਾਸਿ ੨। ਅੰਸੂ ੨੪, 
ਜਨ ਕੋ ਆਗੈ ਕਗੇਲੀਨ ਉਠਾਇ ਕੰਧ ਪਰ ਧਰੇ ।ਕਰੇਂ ਅਪਨਪੋ ਸਫਲ ਬਿਸ਼ਾਲਾ । ਲਗੇ ਬਿਮਾਨ ਸਾਥ ਸਿਖ ਜਾਨਾ ॥੨੯॥ ਚਾਮੀਕਰ ਕੇ ਕੁਸਮ ਬਨਾਏ" । ਲਾਜਾ” ਮਹਿ ਮਿਲਾਇ ਬਰਖਾਏ। ਅਪਰ ਦਰਬ ਉਪਰ ਬਹੁ ਡਾਰਤਿ/ਸ਼ੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਧੈਨਯ” ਉਚਾਰਤਿ ॥੩੦॥ ਬਹੁ ਬਿਰਾਗ ਪਠਿਬੇ ਜਿਨ ਆਵਤਿ। ਸੋ ਤਬਿ ਸ਼ਬਦ 'ਰਬਾਂਬੀ ਗਾਵਤਿ । ਖਰੇ ਹੋਇ ਪੌਰੀ ਜਬਿ ਲਾਵਤਿ।ਦੇਤਿ ਦਰਬ ਤਿਲ ਆਗੇ ਜਾਵਤਿ ॥੩੧॥ ਮੈਗਤਿ ਸੈਗ ਹਜ਼ਾਰਹੁੰ ਚਾਲਤਿ । ਲਾਜਾ, ਫੂਲ, ਦਰਬ, ਕੌ ਡਾਲਤਿ। ਚ਼ਮਰ ਚਾਰ ਢੋਰਤਿ ਦਿਸ਼ ਦੋਇਉਜਲ ਮਨਹੁੰ ਹੈਸ ਹੀਹੋਇੰ॥੩੨॥ਸ਼੍ਰੀਗੁਰ ਅਮਰ ਦੇਹਰਾ ਜਹਇਮ ਕਰਤੇ ਪਹੁੰਚਤਿ ਭੇ ਤਹਨਪ੍ਰੋਮ ਅਧਿਕ ਸ੍ਰੀਸਤਿਗੁਰ ਕੇਰ/ਸਭਿਨਿ ਬਿਲੋਂ- ਚੇਨ ਤੋਂ ਜੇਲ ਗੋਰਾ ॥੩੩॥ ਤੀਰ ਬਿਪਾਸਾਂ ਪਾਸ ਉਤਾਰੇ । ਚਹੁੰਦਿਸ਼ ਮਹਿ ਨਰ ਗਨ ਪਰਵਾਰੈ । ਬ੍ਰਿੰਦ ਸੈਖ ਬਾਜਤਿ ਬਹੁਬਾਰੀ"। ਸਤਿ ਮਿਲਿ ਕਰਿ ਭਹਿੰ ਚਿਖਾ ਸੁਧਾਰੀ॥੩੪॥ ਬਹੁ ਚੰਦਨ ਤੇ ਉਚੀ ਕਰਿ ਕੈ । ਸਤਿਗੁਰ ਕੌ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਧਰਿਕੈ।ਸ੍ਰੀਅਰਜਨ ਲੇ ਅਗਨੀ ਹਾਬਲਾਇ ਤਬੈ ਰੋਦਨ ਕੇ ਸਾਬ ॥੩੫॥ ਜਥਿ ਉਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਤ ਟੋਵਾ । ਭਾਨੀ ਆਦਿ ਸਭਿਨਿ ਨੇ ਜੋਵਸਪ੍ਰਮਾਤਰ ਹਇ ਆਂਸੂਨਂਛੋਰੇ। ਸ਼ੋਕ ਬਿਖੈ ਸਭਿ ਕੋ ਮਨ ਭੋਰੇ॥੩੬॥ ਵਸਤ੍ਰਨਿ ਸਾਂਥ ਪੱਛਬੋ ਕਰੈਂ।ਮੁਖ ਪਰਿਪੁਲਤ'ਹੰਦ੍੍ਗਿਨ ਜਲ ਵਰੋਂ। ਬ੍ਰਿਧ ਨੇ ਭਨਜੋ ਦੇਖਿ ਕਰਿ ਠੈ। ਪਸਮਰਹੁ ਕਿਤੋਂ ਲਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਨ॥੩੭॥ ਇਨ ਕੇ ਪਾਛੇ ਕਰਹੁ ਅਨੰਦਕਥਾਕੀਰਤਨ ਭਜਨ ਮੁਕੈਦ।ਜਿਸਤੇਹਇ ਸਭਿਹਿਨਿ ਕੱਲਯਾਨ। ਕਰਨ ਉਚਿਤ ਇਮ ਜੋ ਹਿਤਮਾਨ“॥੩੮॥ਸਕਿ- ਹਿਨਿ ਸੋਂ ਕਹਿ ਧੀਰਜ ਦੀਨਦੀਨਮਨੇ'ਬਹੁ ਸ਼ੋਕ ਅਧੀਨ । ਸ਼੍ਰੀਅਰਜਨ ਮਨ ਮਾਨਿ ਪ੍ਰਬੀਨ। ਉਠਜੋ ਕਪਾਲਕ੍ਰਿਆ ਤਬਿ ਕੀਨ॥੩੯॥ਗੁਰ ਸਰੀਰ 

ਨੀਕੇ ਸਸਕਾਰਾ । ਹੇਰਿ ਬਿਪਾਸਾ ਰੁਚਿਰ੯ ਕਿਨਾਰ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੋ ਕਰੇ ਅਗਾਰੀ। ਆਵਿ ਸ਼ਨਾਨੋ ਨਿਰਮਲ ਬਾਰੀ॥੪੦॥ਬ੍ਿਧ ਕੈ ਸੈਗ ਤਿਲਾਂਜੁਲਿ 
"ਸੋਨ ਦੇ ਫੁੱਲ । “ਫੁੱਲੀਆਂ। ੧ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ । ਏਸ਼ੋਕ ਵਿਚ ਮਨ ਮਿਲੋ) “ਭਿੱਜਾ ਹੋਯਾ, ,ਤਰੋਤਰ [ਸੈਸ:, ਪਰਿਤਪ੍]। <ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ । “ਉਦਾਸ । ਅਗਨੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੁਛ ਕਾਲ ਮਗਰੋੱ'ਸਿਰ ਨੂੰ ਫੋੜਨਾ ਕਪਾਲ ਕਿਆ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ । ੯੧੮ਰ / ਐਂਪ£=ਲੰਜੂ। ___ 7ਪਾ:-ਵੋਰੇ= ਭੋਲੇ । ਤਪ:-ਪਰਫੁਲਭ=ਮੁੰਹ ਲਾਲ ਹੈ । ਤੇ ਨੈਣ ਤੋ ਪਾਣੀ ` ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ । 



ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੭੪੪) _____ਰਾਸਿ੧। ਸੂ ੨੫. 

ਰੋ । ਪਿਤੁ ਕੌ ਨਾਮ ਸਿਮੰਰ ਬਿਧਿ ਕੀਨੀ । ਸ
ਨੈ ਸਨੈ ਸਭਿਹੀ ਪੁਰਿ 

ਆਏ ਬੈਠੇ ਤੀਰ ਬਾਪਿਕਾ ਜਾਏ॥੪੧॥ ਮਾਨਵ
 ਕੌ ਸਮੁਦਾਇ ਮਹਾਂਨਾ । 

ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਗੁਰਕੇ ਗੁਨ ਨਾਨਾਸੁਜਸ ਕਰ
ਹਿ ਬਹੁ ਆਪਸ ਮਹੀਆਂ 

€ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੇਤ ਤਨ ਲਹੀਆ॥੪੨॥ਜਿਮ 
ਲੋਕਨ ਕੇ ਭਾਗਨ ਕਾਰਨ। 

ਨਭ ਘਨ ਬਿਦਤਹਿ ਤਜਿ ਜਲ ਧਾਰਨ" । ਸ
ਭਿ ਕੌ ਹਿਤ ਕਰਿ ਬਹੁਰ 

ਸਮਵਹਿੰ। ਤਿਮ ਸਤਿਗੁਰ ਤਨ ਧਰਿ ਜਗੁ
 ਆਵਹਿ ॥੪੩॥ ਸਿੱਖਕਨ ਕੋ 

ਕਰਿਕੈ ਕੱਲਤਾਨ। ਗਮਨਹਿੰ ਬਹੁਰ ਬਿਕੁੰਠ ਸਥਾਨ”
 ਸਿੱਖ 

ਸਰਾਨੇ ਕਹਿ ਕਗਿਗਸ਼੍ਰੀਅਰਜਨ ਕੀ ਦਿਸ਼ ਸਭਿ ਲਹ
ਿ ਲਹਿ॥੪੪॥ ਭਾਨੀ 

ਭੁਰਜਾਈਅਨਿ ਸੈਗ ਮਿਲਿ ਮਿਲਿ ।ਅਪਰ ਅਨ
ਿਕ ਤਿਯ ਆਵਤਿ ਚਲਿ 

ਢਲਿ । ਰਦਨ ਕਰਤਿ ਹੈ' ਸਗਰੀ ਪੁਨ ਪੁਨ 
। ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ 

ਪਗਇਣ' ਹੋਈ ॥ ੪੬॥ ਇਸਤ੍ਰੀ ਪੁਰਖ ਆਇ ਬਹੁਤੇਰੇ । ਸ਼ੀ ਅਰਜਨ 

ਵਿਗ ਬੈਠਿ ਘਨੇਰੇ । ਖੈਦਨ ਕਰਿ ਨਿਜ ਸਦਨ
 ਸਿਧਾਵਹਿੰ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 

ਆਵਹਿੰ ਇਕ ਜਾਵਹ॥੪੭॥ ਗਾਮ ਨਗਰ ਜਹਿੰ
 ਜਹਿੰ ਸੁਧਿ ਹੋਈ। ਸਿਖ 

ਸੈਗਤ ਪਹੁੰਚਹਿ ਸਭਿ ਕੋਈਮਿਲ ਮਿਲਿ ਸਗਰੇ
ਸਦਨ ਸਿਧਾਏਗੋਇੰਦ- 

ਵਾਲ ਭੀਚ ਸਮੁਦਾਏ ॥ ੪੮॥ ਢਯੋਸ ਤੀਨ ਇ
ਸ ਰੀਤਿ ਬਿਤਾਏ । ਸ਼ਬ੯ 

ਕੀਰਤਨ ਹ੍ਰੋ ਅੱਧਿਕਾਏ । ਬੀਚ ਮੋਹਰੀ ਬ੍ਰਿਧ ਆਦ
ਿਕ ਗਨ । ਬੈਠਤਿ ਹੈਂ 

ਲੈ ਕਰਿ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ॥ ੪੯॥ ਵਿਭਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰੇ ਦੁਤਿਯ 

ਗਾਸੇ “ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਬੈਕੁੰਠ ਗਮਨਾ ਪੂਮੈਗ ਬਰਨਨੇ ਨਾਮ ਚਤੁਰ ਬਿੰਸਤੀ ਅੰਸੂ ॥ ੨੪ ॥ 

੨੫. ਪਿੱਗ ਝੰਲ੍ਹਾਈ। ਪ੍ਰਿਬੀਏ ਤੈ ਸੁਲਹੀ ਦੀ ਮਿੱਤ੍ਤਾ]। 

ਵਰਗ ॥ ਸੋਰਹ ਸਤ ਅਠਤੀਸ ਮਹਿ ਪਾਵਸੁ ਭਾਦੋ
ਂ ਮਾਸਾਂ। ਤੀਜ ਦਯੋਸ 

੧॥ਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਬੱਦਲ ਪੁਗਟ ਹੈਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆੰ ਧਾਰਾਂ ਛੱਭੰਦੇ ਹਨ । “ਤੱਕ ਤੱਕ 

ਕੇ। <ਗੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕੈ । ਉਹ; ਭਵ ਭਾਨੀ । 
“ਧਨ ਦੇ ਆਸਰੇ । ੧੬੩੮ ਦੀ ਬਰਸਾਤ 

ਵਿਚ ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ । 
ਰ੍ 

ਐਦਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਅੰਤ ਸਮੈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ:-ਜਗ ਔਰ ਕੁਲ ਕੇ ਜਿਤਕ _ 

ਅਚਾਰੇ। ਹਮਰੇ ਹੇਤੁ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾਂ । ਕੀਰਤਿ ਪਠਿ ਸੁਨ
ਿ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨਾਂ। ਕਰਹੁ 

ਅਨੰਦ ਮੰਗਲਾਚਾਰਾ । ਦੇਹੁ ਸਰੀਰ ਅਗਨਿ _ਸਸਕਾਰਾਂ । [ਰ੧੫ ਬੰਸੂ ੨੮ ਅੰਕ 48] ਸੇ 

ਤਦ ਤੋ ਗੂਰਮਤ ਜਾਰੀ ਹੋਗਈ । ਹੁਣ ਐਸੀਆਂ 
ਰਸਮੀ ਦਾ ਹੋਣਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਦ। (੧੭੪੫) ____ਰਾਸਿ੨।ਅੰਸੂ ੨੫ 

ਪਖ ਚਾਂਦਨੋ ਤਜਜੋ ਦੇਹਿ ਗੁਨਰਾਸਨਂ॥੧॥ਚੌਪਈ॥ ਤਿਸ ਤੇ ਚਉਥੇ ਦਿਨ 
ਮਿਲਿ ਸਾਗੇਗਮਨੇ ਜਹਿੰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਸਕਾਰੇ। ਤਿਸ ਥਲ ਭਸਮ ਰਾਸ ਕੋ 
ਹੇਰੇ । ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਲੋਚਨ ਜਲ ਗੇਰੇ॥੨।/ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਿਤਾ ਆਸਰਾਂ ਮੋਰਾ। 
ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਨ ਪਰਤਿ ਅਬਹਿ ਕਿਤ ਓਰ।ਰਹਯੋ ਇਕਾਕੀ ਬਿਨ ਅਵਿਲੰਬ। 
ਕਰਾਤਾ ਚਿਤਵਤਿ ਖੋਟ ਕਦੋਬਾ॥੩॥ਅਪਰ ਨਰਨ ਸਮ ਕਰਤਿ ਬ੍ਰਿਲਾਪਾ । 
ਦਿਖਜੋ ਮੋਹਰੀ ਕਰਤਿ ਸੈਤਾਪ।ਧੀਰਜ ਢਿਯੋ ਬਾਂਕ ਮ੍ਰਿਦੁਕਹੇ/ਸਤਿਗੁਰ 
ਪੂਰਨ ਜਹਿਂ ਕਹਿੰ ਅਹੇ ॥੪॥ ਧਰ ਸ਼ਰਧਾ ਚਿਤਵਹਿ ਜਹਿ ਕੋਈ । ਆਨਿ 
ਸਹਾਇਕ ਤਿਹ ਠਾਂ ਹੋਈ। ਅਪਰ ਨਰਨ ਕੋ ਕਰਿ ਦਿਖਰਾਵੋਂਸੋ ਸਰੂਪ 
ਤੁਮ ਆਪ ਕਹਾਵੋ ॥੫॥ ਸਰਬ ਭਾਂਤਿ ਕੀ ਸ਼ਕਤਿ ਧਰੌਤੇ । ਸਿੱਖਨ ਸਦਾ 
ਸਹਾਇ ਕਰੈਤੇ।ਦਿੱਤਜਾਦਿਕ ਕਹਿ ਧੀਰਜ ਦੀਨੇ। ਪੁਨ ਮਿਲਿ ਗੁਰੂ ਫੁਲ 
ਸਭਿ ਬੀਨੋ॥੬॥ਸਰਬ ਕ੍ਰਿਆ ਕਰਿ ਆਛੀ ਭਾਂਤਿ । ਆਏ ਪੁਰਿ,ਕਹਿ ਜਸੁ 
ਅਵਦਾਤਿ” ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੋ ਨਰ[ਗਯੋਪ੍ਰਿਥੀਏ ਸਭਿ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਸੁਨਿ 
ਲਯੋ ॥੭॥ “ਇਕ ਨਿਸ ਬਸਿ ਕੈ ਗੋਇੰਦਵਾਲ । ਤਨੁ ਤਜਿ/ਗਏ 
ਕ੍ਰਿਪਾਲਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕਰ ਨਿਜ“ ਸਸਕਾਰੇ ਅਪਰ ਕ੍ਰਿਯਾ ਕੀਨਸ ਹਿਤ 
ਧਾਰੇ ॥ ੮॥ ਚਿਤ ਚਟਪਟੀ£ ਸੁਨਤਿ ਹੁਇ ਆਈ । ਚਵਜੋ ਤੁਰੈਗ ਪੰਥ 
ਪਗ ਪਾਈ । ਕਰਮੋ ਆਦਿਕ ਕੀ ਕਰਿ ਤਯਾਰੀਂ। ਗਮਨੀ ਮਾਰਗ ਸਕਲ 
ਖਿਛਾਰੀ ॥੬॥ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਪਹੁਚਜੋ ਆਈ।ਦੇਖੇ ਲੋਕ ਮਿਲੇ ਸਮੁਦਾਈ । 
ਮਹਾਂਦੇਵ ਹੈ ਸੋਗ ਸੁ ਆਯੋ।ਉਤਰੇ ਵਹਿਰ,ਨੀਰ ਦਿ ਛਾਯੋ॥੧੦॥ਛਲ ਤੇ 
ਰੋਦਤਿ ਕੋਧ ਬਧਾਯੋ।ਸਭਿਨਿ ਸੁਨਾਵਤਿ ਉਚ ਅਲਾਯੋ। ਗੁਰਤਾ ਤਿਲਕ 
ਭਲੋ ਇਨਪਾਯੋ।ਦਇ ਦਿਨ ਬਿਤੇ ਨ.ਬਸ” ਕੌ ਖ੍ਰਾਯੋ॥੧੧॥ਪੁਜਵਾਵਨ ਕੋ 
ਲਾਲਚ ਕਰਿਕੈ।ਮਾਰਜੋ ਪਿਤਾ ਕਪਣ_ ਕੌ ਧਰਿਕੰ।ਇਸਬਿਧਿ ਤੇ ਨਹਿੰਗੂਰ 
ਬਨ ਜੈ ਹੈਘੋਰ ਖਾਪ ਕੋ ਫਲੁ ਇਹੁ ਪੈਹੈ॥੧੨॥ਵਸਤੁ ਪਾਇ ਜੋ ਜੋ ਹੁਇਅਧਿ- 
ਕਾਰੀ। ਇਹੀ ਰੀਤਿ ਹੈ ਸਕਲ ਮੜਾਰੀ। ਪਿਤ ਅਰੋਗ ਬਲਵਾਨ ਅਛੇਰੇ । 
ਅਤਿ ਪ੍ਰਸੈਨ ਮਨਤਨੁ ਤਿਸਬੇਰੇ।੧੩॥ਆਵਤਿ ਦਕਦਿਨਮੰਹੈਕਜਾਹੋਯੋ। 
ਬਿਖ/ਬਿਠ ਮ੍ਰਿਤੁ ਕਾਰਨ ਨਹਿ ਕੋ ਯੋ ਬ੍ਰਿਧਿ ਆਦਿਕ ਪੱਖੀ ਇਸ ਭਏ। 

ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ (ਮਲੂੱਖ ਨਾਣ) ਠਚ&ੇ ਦਿਖਦੇ ਹੈ। “ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਭੁ ਦਾ ਰੁਪ । ਤੋਗੁਰੁ ਜੀ ਦੇ 
ਫੁਲ ਚੁਣੇ । "ਉਜਲ [ਮਿਸ ਅਵਦਾਤ=ਸੂੰਤ, ਉੱਜਲ] । “ਹਬੀ' ਆਂਪਣੀ । ੬੫ ਬਰਾ, 
ਕਾਹਲੀ । “ਜ਼ਹ੍ਰਿ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ (. __ ਂਪ£-ਸੁਖਰਾਸ । `ਪਾ:=ਨਰ ਜਬ । 



ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਜਾਪ ਸੂਰਜ। ____ (੧੭੪੬) ਰਾਸਿ ੨। ਅੰਸੂ ੨੫, 
ਕਿਸ ਕੋ ਤ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂਮਨ ਕਏ॥੧੪॥ਤਬੈ ਮੋਹਰੀ ਨੋ ਤਿਹਕਹਜੋ/ਕਾਰਨ 
ਬਿਨਾ ਕ੍ਰੋਧ ਕਿਮ ਲਹਜੋ?। ਮਿਲਹੁ ਸਭਿਨਿ ਮਹਿ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਉਚਾਗਿਹੋਹਿ 
ਇਕਾਕੀ ਕਰਿਲਿਹੁਤਾਰੰ॥੧੫॥ਮਧੁਰ ਬਾਕਤੇ ਬਰਜਨ ਕਰਜੋ।ਕਿ 
ਵਰਯੋਕਪਟ ਕੋ ਭਰਜੋਮਹਾਂਦੇਵ ਨੇ ਪੁਨ ਸਮੜਾਯੋ/ਉਚਿਤ ਬੋਲਿਬੋਤੁਝ 
ਬਨਿ ਆਯੋ'੧੬ਮਦੂਰ ਦੂਰ ਕੇ ਨਰ ਸੁਨਿ ਕਰਿਕੈ।ਕਯਾ ਕਹਿਹੈਂਤੁਵਬਾਕ 
ਸਿਮਰਿਕੌ7ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸੁਨਿ ਤੁਸ਼ਨਿ ਠਾਨੀਉਰ ਸੀਤਲ ਨਿਤ ਆਤਮ 
ਗਯਾਨੀ ॥੧੭॥ ਬਹ ਲੋਕਨ ਤਿਹ ਕੋ ਸਮੁਝਾਵਾ। ਰਹਯੋ ਤਹਾਂ ਬਡ ਚਿੰਤ 
ਉਪਾਵਾ।-ਲੈਹੋਂਪਾਗਸਭਿਨਿ ਤੇ ਇਿਹਾਂ-ਯਾਂਤੇਰਹਤਿਭਯੋ ਦੁਖਿਮੇਹਾਂ॥੧੮॥ 
ਇਸ ਬਿਧਿ ਬਸਿਕੈ ਗੋਇੰਦਵਾਲ । ਦ੍ਾਦਸ਼ ਦਿਵਸਨ ਕੌ ਤਹਿ ਰਾਲਿ। 
ੰਦਸਮੇ' ਮਹਿ ਕਿਤ ਸਭਿ ਕੀਨਿ।ਜਥਾ ਜੋਗ ਜੈਸੇ ਕਹਿਦੀਨਿ॥੧੯॥ਤਬੈ 

ਮੋਹਰੀ ਮਿਲਿ ਸਭਿਸੈਗਕਹਜੋ ਬੈਧਾਵਨ ਪਾੰਗ ਪ੍ਰਸੈਗ/ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ 
ਜਿਮ ਭਾਖਹਮ ਤੋ ਕਰਹਿ ਤਬਾ ਅਭਿਲਾਖਾ॥੨੦॥ਬ੍ਧ ਨੇ ਭਨਯੋਂਗੁਰ 
ਜਿਸਾਆਇਸ ਤੁਮਹਿ ਉਚਿਤ ਪਿਤ ਥਾਨ ਬਿਠਾਇਸੁ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਮਰ 
ਅੰਸੁ ਤੁਮ ਅਹੋਜਥਾ ਜੋਗ ਕੀਜੈ ਜਿਮ ਲਹੋ॥੨੧॥ਬਹੁਰ ਮੋਹਰੀ ਸੁਨਿਕੈ 
ਕਹਜੋ/“ਨੀਕੇ ਤਬ) ਜਥਾ ਤੁਮ ਲਹਨੋ। ਤਊ ਸੁ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਬਡ ਹੈਕਾਰੀ। 
ਦਰਬ ਅਧਿਕ ਤੇ ਗਰਬਤਿ ਭਾਰੀ॥੨੨॥ਬੁਰੋਂ ਪਰਹਿ ਸਭਿਹਿਨਿ ਕੇ ਸੈਗ 
ਕਹਿਨ ਕਠੋਰ ਸੁਭਾਇ ਕੁਦੇਗਦੈਸ਼ ਰਚਹਿਗੋ ਸੈਗਹਮਾਰੇਇਹੀਲਹੈਗੋ, 
ਇਨਹਿਂ ਬਿਗਾਰੇ'॥੨੩॥ਯਾਂਤੇ ਬੈਠੋ ਸਭਾ ਲਗਾਇ/ਪੂਰਬ ਲਖੀਅਹਿ ਤਾਂਹਿ 
ਸੁਭਾਇ। ਕਿਮ ਬੋਲਹਿ ਘਾਰੁਖ” ਕਰਿ ਲੀਜਹਿ । ਬਹੁਰੋ ਪਾਗ ਬੈਧਾਇ 
ਬਪੀਜਹਿ॥੨੪॥ਦੈਸ਼ੀਮਹਾਂਨ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਸਭਾਉ।ਪਰਜਸ ਤੇ ਅਤਿਸ਼ੈ ਤਪ- 
ਤਾਉ।ਇਮਬਿਚਾਰਿ ਬਾਪੀ ਦਰਬਾਗ ਬੈਂਠੇ ਲਘ ਬਡ ਸਭਾ ਮੜਾਰ॥੨੫॥ 
ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਤਧਿ ਆਇਵ।ਮਹਾਂਦੇਵ ਤਹਿ ਆਨ ਥਿਰਾਇਵ । 
ਬ੍ਰਿਧ ਆਦਿਕ ਸਿਖ ਜੇ ਸਮੁਦਾਏਸਕਲ ਹਕਾਰੇ ਤਹਿ ਚਲਿ ਆਏ॥੨੬॥ 
ਕਹਯੋ ਮੋਹਰੀ ਬਡ ਬਚ ਲੀਕਾ। ਚਹੀਅਹਿ ਸਭਿਨਿ ਲਖਹਿਂ ਤਿਹ 
ਨੀਕਾ" । ਅਬਿ ਜਿਮ ਮਤਿ ਹੋਵਹਿ ਸਭਿਹੀ ਕ। ਉਚਿਤ ਜਾਨ ਕਰੀਅਹਿ 
"ਮੁਨਾਸਬ ਵਾਕ _ਬੋਲਣੇ (ਇਸ ਵੇਲੇ) ਤੇਨੂੰ ਬਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ । “ਜਿਸਨੂੰ । ਵਇਰੀ 
ਸਮਝੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਗਾੜ ਕੀਤਾ ਹੈ (ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੋਸ਼ ਥੱਪੇਗਾ) । ਦਪੁੀਖਿਆ । 
'(ਵੁਨੋ ਭੇ)ਬੇਚਨ ਦੀ ਲੀ ਵੜੀ ਹ, ਸਭ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਹੈਗਾ ਮਮਖਣ 1 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੭੪੭) ਰਾਸਿ ੨। ਅੰਸੂ ੨੫. 
ਸ਼ੁਭ ਟੀਕਾ ॥੨੭॥ ਸਿਖ ਸੇਵਕ ਸਨਬੈਧੀ ਸਾਰੇ । ਜਿਮ ਆਛੋ ਤਿਮ ਕਰਹ 
ਉਚਾਰੇ” । ਸੁਨਿ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਨਹਿ ਸਕਜੋ ਸਹਾਰਾ। ਖੁਨਸਜੋ ਮੁਖ ਤੇ ਕਰਤਿ 
ਉਚਾਰਾ॥੨੮॥ “ਸੁਮਤਿਵੈਤ" ! ਤੁਮ ਕਯੋਂ ਨ ਬਿਚਾਰੋ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੌ ਹੇਰਿ 
ਉਚਾਰੋ।ਕਰੇ ਕ੍ਰੋਧ ਜੇ ਪਿਤ ਕਹਿ ਦੀਨੋ। ਬਡੋ ਅਲਪ ਕਿਮ ਹਰੈ ਚਿਤ ਚੀਨੋ 
॥੨੯॥ ਜੇਕਰਿ ਤੁਮ ਮਿਰਜਾਦ ਬਿਗਾਰੋ । ਅਪਨੀ ਸੈਤਤਿ ਓਰ ਨਿਹਾਰੋ । 
ਸਭਿਕੈ ਬਿਗਰ ਜਾਇ ਕਲ ਰੀਤਿ।ਹੋਹਿ ਸੁਛੇਦ ਚਲਹਿ ਬਿੱਪ੍ਰੀਤ” ॥੩੦॥ 
ਪੁਨ ਬ੍ਰਿਧ ਅਪਰ ਮੋਹਰੀ ਭਨਜੋ“ਸ਼੍ਰੀਗਰ ਵਾਕ ਭਲੋ ਤੁਮ ਸੁਨਨੋ। ਹਮ ਤੋ 
ਨਹਿ ਉਲੈਘ ਤਿਹ ਸਕਿਹੈਂਉਅਪਰ ਕਰਨ ਤਕਿਕੈ ਸਭਿ ਜਕ ਹੈਂ॥੩੧॥ 
ਇਮ ਕਹਿਪਾਂਗ ਹਾਥ ਮਹਿੰ ਲੀਨਿ । ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੋ ਦੋਨਹੁਂ ਦੀਨ । 
ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਸੁਭਾਉਪਿਤਾ ਅਨੁਕੂਲ।ਹਰਖ ਸ਼ੋਕਕੋ ਨਾਸਜੋ ਮੁਲਾ॥੩੨॥ਕਰਯੋ 
ਬਿਚਾਰ-ਪਾਗ ਮਹਿ ਕਯਾ ਹੈ । ਮਿਟਤ ਨ'ਕਿਮੁ ਜੋ ਪਿਤਾ ਕਿਯਾ ਹੈ। ਤਿਨ 
ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਹੈ । ਛੀਨੀ ਜਾਇ ਨ ਲਗਿ ਤਸਕਰ ਹੈ॥੩੩॥ 
ਕੋਟਿ ਉਪਾਇ ਕਰੇ ਨਹਿ ਜਾਇਜੋ ਕਰਤੇ ਦੀਨਸਿ ਰੋਗ ਲਾਇ। ਨਾਂਹਕ 
ਕਲਹ ਉਠਾਵਹੈ ਕਾਹਿ-।ਇਮ ਬਿਚਾਰ ਕਰਿਕੈ ਚਿਤ ਮਾਂਹਿ॥੩੪॥ਪਾਗ ' 
ਗਹੇ ਬੈਦੈ ਜੁਗ ਹਾਥ । ਸਮ ਚਿਤ ਨਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਨਾਥ । ਕਹਤਿ 
ਭਏ “ਬਡ ਕ੍ਰਾਤ ਹਮਾਰੇ । ਹਮ ਅਲੈਂਬ ਰਹਿ ਸਦਾ ਤੁਮਾਰੇ ॥੩੫॥ ਛਿਮਹੁ 
ਕਰੋਧ ਅਰੁ ਬੈਰ ਤਿਆਗਹਹਤੂ ਜਾਨਿ ਅਪਨੇ,ਅਨੁਰਾਂਗਹੁ। ਪਿਤ ਸੈਂਮਤ 
ਸਭਿ ਨੇ ਇਹੁ ਪਾਗ/ਮੋਕਹੁ ਅਬਹਿ ਬੰਧਾਵਨ ਲਾਰ॥੩੬॥ਜੇਕਰਿ ਅਪਨੋ 
ਰੋਸ ਨਿਵਾਰਹੁ । ਲੋਹੁ ਪਾਗ ਸਿਰ ਉਪਰ ਧਾਰਹ । ਬੈਰ ਨ ਕੀਜਹਿ ਬਹੁਰ 
ਕਦਾਈ। ਪ੍ਰਤਿਪਾਰਹੁ ਲਖਿਕੈ ਲਘ ਭਾਈ” ॥੩੭॥ ਇਮ ਸੁਨਿ” ਸਭਿ ਕੋ 
ਦੇਖਤਿ,ਲੈ ਕੌ।ਸਿਰ ਪਰ ਪਾਗ ਬੋਧੀ ਹਰਖੈ ਕੈ।ਮਾਨਯੋ ਮਨ ਮਹਿੰ-ਮੈਂ' ਗੁਰ 
ਭਇਉ। ਨਿਜ ਅਧਿਕਾਰ ਬਿਚਾਰਤਿ ਲਇਉ-॥੩੮॥ੜੁਸ਼ਨਿ ਰਹੇ“ ਦੇਖਿ 
ਕ੍ਰਿਤ ਤਾਂਹੀ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ-ਲਖਹਿੰ ਮਨ ਮਾਂਹੀ । ਪੁਨ ਅਪਨੇ ਅਪਨੇ 
ਸਭਿ ਥਾਨ।ਕਰਹਿ ਸਰਾਂਹਨ ਗੁਨਨਿ“ਮਹਾਂਨ॥੩੯॥ “ਨਿਰਹੈਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤਿ 
ਚਿਤਧੀਗ। ਹਰਖ ਸ਼ੋਕ ਨਹੈਂ ਲੇਸ਼, ਗੈਭੀਰ । ਸਕਲ ਗਨਨ ਤੇ ਜਾਨਜੋ 

_ਨੀਕਾਂਪਿਤ ਨੇ ਪਰਖ ਕੀਨ ਤਬਿ ਟੀਕਾ! ॥੪੦॥ਅਗਲੇ'ਦਿਵਸ ਸੰਗਤਾਂ 
“ਹੇ ਸਿਆਣਿਓ ! “ਡਰਦੇ ਗੱ, ਜਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰ ਕਰੋ । “ਇਉਂ ਸੁਣਕੇ (ਪ੍ਰਿਬੀਏ 
ਨੈ । “(ਸੈਗਤ ਦੇ ਲੋਕ) ਚੁਪ ਰਹੇ । “(ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ) ਮਹਾਨ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ । 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੭੪੮ ) ਰਾਸਿ ੨। ਅੰਸੁ ੨੫, 

ਆਈ । ਰੀਤਿ ਅਨੇਕ ਉਪਾਇਨ ਲਯਾਈ । ਸਭਿ ਬ੍ਰਿਤੇਤ ਸੁਨਿ ਨਿਰਲਨੇ 
ਕੀਨ/ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕਉ ਸਤਿਗੁਰ ਚੀਨਿ॥੪੧॥ ਬ੍ਰੰਦ ਅਕੌਰਨ ਅਰਪਿ 
ਅਗਾਰੀ।ਸਭਿ ਸੈਂਗਤਿ ਨੇ ਬੈਦਨ ਧਾਰੀ । ਮਨੋ ਕਾਮਨਾ ਪਾਵਨ ਕਰਿਹੀਂ। 
-ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਇਹੀ-ਨਿਹਰਰਹੀ' ॥ ੪੨ ॥ ਹੇਰਿ ਹਜ਼ਾਰਨ ਧਨ ਕੱ 
ਆਇਵ । ਜਰਜੋ ਨ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਜਰਯੋ ਰਿਸਾਇਵ'। ਰਹਜੋ ਉਪਾਇ ਕਰਤਿ 
ਬਹੁਤੇਰੇ। ਕੌ ਸਿਖ ਸੇਵਕ ਗਯੋ ਨ ਨੋਰੇ॥੪੩॥ ਦਿਵਸ ਆਂਗਲੇ ਪੁਨ ਸਿਖ 
ਆਏ।ਦੇਖਿ ਪ੍ਰਿਥਮ ਜਿਉ ਤਿਨ ਅਰਪਾਏ।ਦੂਰਦੂਰ ਕੀ ਸੈਗਤਿ ਆਵਹਿ। 
ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੋ ਸੀਸ ਨਿਵਾਵਹਿ ॥੪੪॥ ਕਿਤਿਕ ਦਿਵਸ ਦੇਖਤਿ ਦੁਖ. 
ਹੋਵਤਿ।ਅਪਨੌਂ ਮਹਾਂ ਅਨਾਦਰ ਜੋਵਤਿ।-ਦੋਸ਼ ਮੋਹਰੀ ਆਦਿਕ ਕੇਰਾ।ਬ੍ਿਖ 
ਆਦਿਕ ਸਿਖ ਕੋਰ ਘਨੇਰਾ-॥੪੫॥ਜਰਤਿ ਰਿਦੈ ਨਹਿ ਚਲਤਿ ਉਪਾਈ॥ 
=ਮੋ ਢਿਗ ਭੇਟ ਏਕਨਹਿ ਆਈ.ਸਿੱਖਸੈਗਤਿ ਕੌ ਇਹੁ ਭਰਮਾਵੈਂ।ਸ੍ਰੀਅਰ- 
ਜਨ ਕੋ ਕਹਿ ਪੁਜਵਾਵੈਂ॥0੬ਮੁੜ ਆਛੋ ਨਹਿ ਇਹਾਂ ਬਸਾਵੇਂ।ਜਾਉ ਸੁਧਾਂ- 
ਸਰ ਬਿਖੈ ਪੁਜਾਵੇਂ-ਇਮ ਬਿਢਾਰਿ ਦੁਖ ਪਾਇਘਨੇਰਾ । ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 
ਗਮਨਜਯੋ ਵੇਰਾ॥੪੭॥ਜਹਾਂਗੀਰ ਪਤਿ ਸ਼ਾਂਹ ਭਯੋ ਹੈ। ਸੁਲਹੀ ਤਿਹ ਉਮਰਾਵ 
ਕਿਯੋ ਹੈ । ਸੋ ਮਾਝੇ ਮਹਿ ਚਲਿ ਕਰਿ ਆਯੋ । ਲਸ਼ਕਰ ਮਹਾਂ ਸੈਗ ਮਹਿ 
ਲਯਾਯੋ॥੪੮॥ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਬਿਨ ਪੂਜਨ ਦੁਚਿਤਾਈ” । ਸੁਲਹੀ ਆਵਨ ਕੀ 
ਸੁਧਿ ਪਾਈ । ਬਡ ਸਮਾਜ ਕਰਿ ਮਿਲਜੋ ਸੁ ਤਾਂਹਿ। ਵਸਤੁ ਅਮੋਲਕ ਦੈ 
ਕਰਿ ਵਾਹਿ” ॥੪੯॥ “ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਗਾਦੀ ਪਰ ਹਮ ਹੈਂ। ਸਕਲ ਮੁਲਖ ਕੇ 
ਮਾਲਿਕ ਤੁਮ ਹੈਂ।ਮੁਲਾਕਤ ਕੀਨ ਸਿ ਚਿਤ ਚਹਿਕੇ -ਬਨਹਿ ਸਹਾਇਕ 
ਕਬਿ-ਇਮ ਲਹਿਕੌ॥੫੦॥ਸੁਨਿ ਸੁਲਹੀ ਨੇ ਬਹੁ ਸਨਮਾਨਾ। “ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ 
ਜਗ! ਪੀਰ ਮਹਾਂਨ' । ਨਿਜ ਮੁਰਾਦ ਹਮ ਤੁਮ ਤੇ ਪਾਵ/ਹੰ। ਕਰਹਿੰ ਬੈਝ੍ਗੀ 
ਸੇਵ ਰਿਝਾਵਹਿੰ ॥੫੧॥ ਇਮਿ ਕਹਿ ਤਿਨ ਤੁਰੈਗ ਇਕ ਦੀਨਾ । ਰਜਤ 
ਸ਼ਿੰਗਾਰਤਿ ਸੁੱਦਰ ਜ਼ੀਨਾਂ । ਅਪਰ ਦਰਬ ਅਰਪਜੋ ਕੁਛ ਆਗੇ।ਹਿਤ ਕਰਿ 
ਮਿਲੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਲਾਗੇ ॥੫੨॥ ਪੁਨ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਨੇ ਕਹਿ ਮ੍ਰਿਦੁ ਬੋਲਾ ।ਸਿਰੇ- 
ਪਾਉ ਦੀਨਸ ਬਹੁ ਮੋਲਾ । ਕਹਿ ਕਰ ਕੀਨ ਸਖਾਪਨ' ਦੋਉ। ਦੇਨ ਲੋਨ 
ਕਰਿ ਹਿਤ ਮੈਂ ਸੋਉ ॥੫੩॥ਸੁਲਹੀ ਸੈਂਗ ਤੁਰਕ ਜੇ ਔਰ“ ਜਿਨ ਸੇ ਪਰਚ 
“ਸਹਿ ਨ ਸਕਿਆ ਸਕ ਗਿਆ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ । “ਪੂਜ ਦੀ ਅਪੂਪਤੀ ਦੀ ਚਿੰਤ ਵਿਚ । “ਉਸ 
ਨੂੰ । “ਚਾਂਦੀ ਨਾਲ । “ਮਿੰਤ੍ਰਤਾਈ । ਓਡਾਵ ਸੁਲਹੀ ਦੇ ਮੁਸਾਹਿਬ। __ ਪ੪-ਜੋ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੭੪੯) ਗਾਸਿ ੨। ਅੰਸੂ ੨੬. 

ਚਹਤਿ ਸਭਿ ਠੌਰ । ਹਿਤੂ ਹੁਤੇ, ਤਿਨ ਕੌ_ ਤਿਸ ਕਾਲਾ । ਸਿਰੇਪਾਉ ਅੰਰੁ 
ਦਰਬ ਬਿਸਾਲਾ ॥ ੫੪॥ ਦੇਕਰਿ ਪ੍ਰਿਬੀਏ ਨੇ ਅਪਨਾਏ"। ਲੈ ਕਰਿ 

ਸਰਬ ਰਿਦੇ ਹਰਖਾਏ। ਕਰਹਿ ਸਿਵਤ ਸੁਲਹੀ ਠੇ ਤੀਰ । ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੋਦ 
ਆਛੋ ਗੁਰ ਪੀਰ” ॥੫੫॥ ਤੀਨ ਦਿਵਸ ਲਗ ਮਿਲਿਤੇ ਰਹੇ । ਤਬਿਸੁਲਹੀ 
ਆਦਰ ਕਰਿ ਚਹੇ। “ਜੋ ਤੁਵ ਕਾਰਜ ਹੋਇ ਸੁ ਕਰਹੀੱ। ਸੁਧਿ ਜਬਿ[ ਦੇਉ 

`ਸਦਾ ਅਨੁਸਰਿ ਹੁ ਂ॥੫੬।ਮਿੱਤ੍ ਕਾਜ ਮੈ ਅਪਨੌ ਜਾਨੋ'/ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੇ ਤੁਵ 
ਸਨਮਾਨੋਂ?। ਕਹਿ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਬਖਸ਼ੇ ਗੁਰ ਪੀਰ । ਤੁਮ ਪਰ ਮਮ ਬਿਸਵਾਸ 
ਗਹੀਰ ॥੫੭॥ ਸਭਿ ਕਾਰਜ ਕੇ ਲਾਇਕ ਆਪ। ਅਪਰ ਨਹੀਂ' ਮੁਝ ਕੌ 

ਸ਼ੈਤਾਪ । ਅਰਜਨ ਅਨਜ ਲੀਨ ਅਧਿਕਾਰ। ਅਰਪਹਿ 'ਧਨ ਸੈਗਤਿ ਤਿਸ 
ਸਾਰ॥੫੮॥ਤਿਹ ਕੇ ਸੈਗ ਬਾਦ ਹੈ ਮੇਰ।ਹੋਇ ਪਰਹਿ ਕਬਹੂੰ ਬਡੇ ਝੇਰਾ;। 
ਤਬਿ ਮੈਂ ਤੁਮਰੀ ਚਹਹੁ ਸਹਾਇ।ਅਪਰ ਨਹੀਂ' ਕੋ ਮੁਝ ਦੁਖਦਾਇ' ॥੫੯॥ 
ਸੁਲਹੀ ਕਹੋ “ਨਚਿੰਤ ਰਹੀਜਹਿ । ਜਿਮ ਤੁਮ ਚਹੋ ਤਥਾਂ ਕਹਿ ਦੀਜਹਿ 
।ਪਰਹਿ ਕਾਜ ਕੁਛ ਤੇਰੋ ਆਇ। ਸਰਬ ਸਵਾਰੋਂ ਮੈਂ ਬਲ ਲਾਇ” ॥ ੬੦ ॥ 

ਇਿਮਿ ਆਪਸ ਮਹਿੰਕਹਿਸੁਨਿ ਕਰਿਕੈਸੁਲਹੀ ਬਿਦਾ ਭਯੋ ਤਬਿ ਚਰਿਕੈ । 

ਬਹੁ ਧਨ ਖਰਚ ਤੁਰਕ ਅਪਨਾਯੋ।-ਨਹਿੰਮੋ ਸਮੁ ਕੋ-ਉਰਗਰਬਾਯੋ॥੬੧॥ 
ਛਿਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਭਜ ਗਿੱਖ ਦੁਤਿਯ ਰਾਸੇ “ਪ੍ਰਿਥੀਆਂ ਸੁਲਹੀ ਮੇਲ ਕੋ' ਪ੍ਰਸੇਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਪੈਚਘਿੰਸਤੀ ਅੰਸੂ ।.੨੫॥ 

` ੨੬. [ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨਦੇਵ ਜੀ ਅੰ੍ਰਤਸਰ ਪੁੱਜੇ । ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਗਰਿਓ' ਆਏ] 

ਦੋਹਰਾ ॥ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਗੁਰਤਾ ਲਏ ਹੋਈ ਸ਼ਕਤਿ ਬਿਸਾਲ । ਨੇ ਨਿਧਿ 
ਰਿਧਿ, ਸਿਧਿ ਅਸ਼ਟ ਦਸ ਆਗੇ ਬਿਤਿ ਸਭਿ ਕਾਲ ॥ ₹॥ ਧੰਪਈ ॥ 

ਤੀਨ ਲੋਕ ਮਹਿ ਅਸ ਨਹਿੰ ਕੋਈ । ਚਹੈਂ ਸੁ ਕਰੈ ਹਟਾਵੇ ਜੋਈ। ਇੰਦ 
ਸਮੇਤ ਦੇਵਤਾ ਸਾਰੇ/ਰਹਹਿੰ ਸਦਾ ਆਇਸੁ ਅਨੁਸਾਰੇ॥੨॥ਜਿਸ ਕੋ ਚਹਹੈ 

ਨਰਕ ਮਹਿੰ ਪਾਵਹਿ । ਨਰਕ ਬਿਖੈ ਤੇ ਸੁਰਗ ਪੁਚਾਵਹਿੰ । ਮਹਾਰਾਜ ਪਦ 

ਬਖਸ਼ਹਿੰ ਰੈਕ।ਰੈਕ ਕਰਹਿ ਰਾਜਾਂ ਭੂਬੰਕ” ॥੩॥ ਕਹਹਿੰ ਬਚਨ ਜੀਵਤਿ 
ਕੋ ਮਾਰਹਿੰ। ਮਰਤੇ ਕੌ ਤਤਕਾਲ ਉਬਾਰਹਿੰ । ਰਿਸ ਪ੍ਰਸੈਨਤਾ ਸਫਲ 
ਬਿਸਾਲਾ। ਨਾਸ਼ਨਿ ਬਖ਼ਸ਼ਨਿ ਹੈ ਤਤਕਾਲਾ ॥੪॥ ਇਮ ਸਮਰਥਤਾ ਕਹਾਂ 

੧ਅਪਣੈ ਕੀਤੇ । ”ਕੋਗਾਲ ਨੂੰ । ਭਰਵੱਟੇ ਦੇ ਟੇਢੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਵ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਾਤਰ ਨਾਲ 

ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। _“੫੪-ਕਰਊਂ । ਅਨੁਸਰਊਂ । _7ਪਸ-ਸ਼ੁਧ ਕਹਿ। ਮੁਝ 

ਕਹਿ। ਰੰਪ£-ਹੋਇ ਸਰਹਿ ਕਬਨੂੰ ਬਡ ਬੇਰਾ । _ਉਪਮ-ਨੌ ਨਿਧ, ਸਿੱਧਾਂ ਅਸ਼ਫ ਢਸ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਂਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੭੫੦ ) ਰਾਸਿ ੨। ਅੰਸੂ ੨੬. 
ਛੁੱਪਾਈਅਨਿਕ ਹੇਤ ਤੇ ਹ੍ਰੋ ਬਿਦਤਾਈ। ਸਿਖ ਸੇਵਕ ਪਰਖਹਿੰ ਬਹਭਾਂਤ। 
ਸਭਿ ਘਟ ਘਟ ਕੀ ਜਾਨਹਿੰ ਬਾਤੀ ॥ ੫ ॥ ਅਜ਼ਮਤ ਜੁਤਿ ਸਿਖ ਕੇਤਿਕ 
ਅਹੈਂ। ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਰਿਦੈ ਸਭਿ ਲਹੈ । ਕਰਹਿੰ ਬੈਦਨਾ ਸੇਵਹਿ ਪਾਸ। ਖਰੇ 
ਹੋਇ ਬੋਲੋ ਅਰਦਾਸ॥੬॥ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਸੁਨਹਿੰ ਚਲਾਨਾ।ਸੈਗਤਿ ਆਇ 
ਭੇਟ ਲੇ ਨਾਨਾ । ਦਰਸ਼ਨ ਕਗੀਹੈ ਭਾਵਨਾ ਪਾਵਹਿ । ਗੁਨ ਗਨ ਗਾਵਤਿ 
ਸਦਨ ਸਿਧਾਵਹਿ॥੭॥ਦੇਸ਼ ਬਿਦੇਸ਼ਨ ਭੇ ਬੱਖਯਾਤ।“ਗਾਦੀ ਪਰ ਬੈਠੇ ਲਘ 
ਤਾਤ । ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੀ ਜੋਤਿ ਬਿਲੰਦ। ਮਹਿਦ ਬਿਰਾਜਤਿ ਅਰਜਨਚੈਦਾ 
॥੮॥ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਰਹਜੋ /ਮੈਂ ਗੁਰ ਬਨਯੋਬਹੁਤ ਹੀ ਕਹਜੋ। 
ਤਉ ਨ ਪੂਜਾ ਕੋਇ ਚਢਾਵਹਿ। ਨਹੀਂ ਜਾਇ ਕਰਿ ਸੀਸ ਨਿਵਾਵਹਿ॥੯॥ 
ਬਹੁਤ ਬਿਸੂਰਤਿ ਕਰਤਿ ਉਪਾਇ । ਸੈਗਤ ਪਰ ਕੁਛ ਬਸ ਨ ਬਸਾਇ '। 
ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਜੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ।ਕੇਤਿਕ ਮਾਸ ਬਸੇ ਸੁਖਨਾਲ॥੧੦॥।ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ 
ਰਾਮਦਾਸਗੁਰਦਾਸ/ਪਠਜੋ'ਆਗਰੇ ਸੈਗਤਿ ਪਾਸ।ਸੋ ਭੀ ਤਾਰ ਹੋਇਚਲਿ 
ਪਰਯੋ।ਸੁਠਿ-ਪਰਲੋਕ ਪਿਆਨਾ ਕਰਿਯੋ-॥੧੧॥ ਗੁਰ” ਦੇ ਦਿਜਨ ਦਾਨ 
ਬਹੁਤੇਰਾ । ਜਾਚਕ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰੇ ਤਿਸ ਬੇਰਾ । ਕਲਪਤਰੂ ਅਨੁਮਾਨਤਿ 
ਕੋਈ। ਕੈ ਚਿੰਤਾਮਨਿ ਕੇ ਬ੫“ਹੋਈ॥੧੨॥ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਨਿਕਟ ਜੇ ਗ੍ਰਾਮ । 
ਸੁਨਿ ਜਾਚਕ ਆਏ ਤਜਿ ਧਾਮਮਨ ਬਾਂਛਤ ਸਭਿ ਲੋਕਰਿ ਗਮਠੇ। ਸਰਬ 
ਕਰਤਿ ਜਸੁ ਨਿਜ ਨਿਜ ਭਵਨੇ ॥੧੩॥ ਹੇਤ ਪਿਤਾ ਬਹੁ ਦੀਨਸਿ ਦਾਨ। 
ਕੀਰਤਿ ਪਸਰੀ ਬਿਦਤ ਜਹਾਨ। ਪੁਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਰਿਦੇ ਬਿਚਾਰ।ਪਿਤਾ 
ਨਗਰ ਬਸਿਬੇ ਹਿਤ ਧਾਰਨ॥੧੪॥-ਨਾਨੋਂ ਕੌ ਇਸ ਥਲ ਪਰਵਾਰ । ਬਸਹੁ 
ਸੁਖੀ ਨਿਤ ਬਧਹੁ ਉਦਾਗਬਸਿਬੋ ਇਹਾਂ ਅਜੋਗ ਹਮਾਰੋ। ਸੈਗਤਿ ਦਿਨ- 
ਪ੍ਰੰਤ ਆਇ ਹਜ਼ਾਰੋਂ॥੧੫॥ ਖਦ ਹੋਤਿ ਸਭਿ ਹੀ ਬਿਧਿ-; ਜਾਨਨੋਚਲਨ 
ਸੁਧਾਸਰ ਕੋ ਹਿਤ ਠਾਨਜੋ । ਮੋਹਨ ਅਪਰ ਮੋਹਰੀ ਸਾਬ । ਨਮੋ ਠਾਨਿ ਸ਼੍ਰੀ 
ਅਰਜਨ ਨਾਥ ॥੧੬॥ ਕਹਜੋ “ਪਿਤਾ ਕੀ ਆਇਸੁ ਮੋਹਿ। ਕਾਰ ਸੁਧਾਸਰ 
ਕਰਿਬੇ ਜੋਹਿ । ਤਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਹਮ ਚਹਤਿ ਕਰਾਈਗਇਮ ਕਹਿ ਮਾੜੁਲ” 
ਆਗਯਾ ਪਾਈ॥੧੭॥ਤਜਾਰੀ ਕਰੀ ਸਗਲ ਸੈਗ ਮਿਲੋ।ਚਦਿ ਵਾਹਨਿ ਪਰ 
"ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ । "ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ । “(ਸ੍ਰੀ ਗੁਦੂ ਗਾਮਢਾਸ ਜੀ ਨੇ) ਪਰਲੋਕ_ ਜਾਣਾ 
ਕੀਤ' ਸੁਣਕੇ । “ਗੁਰੂ(ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ) ਨੇ । ਫਾਵ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੈ । “ਸਰੀਰ, 
ਸਰੂਪ । $ਗਾਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਗਰ (ਰਾਮਦਾਸ ਪੁਰੇ) ਵਿਚ ਵੱਸਣੇ ਨੂੰ ਜੀ ਕੀਤ। “ਮਾਮੇ ਦੀ। 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੭੫੧) ਗਾਸਿ ੨। ਲੰਸੂ ੨੬ 

ਮਾਰਗ ਚਲੇ । ਨਿਸ ਇਕ ਬਸਿਕੋ ਪੰਥ ਮਾਰਾ । ਪਹੁੰਜ਼ਤਿ ਭੇ ਸਤਿਗੁਰੁ 
ਉਦਾਰਾ॥੧੮॥ਪਿਤ' ਸਥਾਨ ਮਾਥ ਕੋ ਟੇਕਾਂ । ਨਿਜ ਗਿ੍ਹ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ੇ ਜਲਧਿ 
ਬਿਬੇਕਾ । ਬਸਨ ਲਗੇ ਸ਼ੀ ਅੰਮ੍ਰਤਸਰ ਮੇਂ । ਸਿਮਰਹਿੰ ਸਤਿਗੁਰ ਆਗਜਾਂ 
ਉਰ ਮੈਂ ॥੧੯॥ ਸੈਗਤਿ ਸਕਲ ਆਇ ਕਰਿ ਪਾਸ। ਅਰਪਹਿ ਭੇਟ 
ਕਰਹਿ ਅਰਦਾਸ ਨਗਰ ਆਗਰੇ ਤੇ ਕਰਿ ਬਾਸ। ਸੈਗਤਿ ਬ੍ਰਿੰਦ ਸੈਗ ਗੁਰ- 
ਦਾਸ ॥੨੦॥ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੇ ਕਾਰਨ ਆਵਤਿ/ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਤ ਸ਼ਬਦਨਿ ਕੌ 
ਗਾਵਤਿ । ਸੈਗਤ ਮਿਲਹਿ ਕੀਰਤਨ ਕਰੇ । ਸ਼ਰਮਤ ਹੋਇ ਟਿਕ ਹੈਂ ਨਿਸ 
_ਪਰੇ ॥ ੨੧ ॥ ਪ੍ਰਿਥਮ ਜਾਮ ਅਰੁ ਪਾਛਲ ਜਾਮੂ। ਗਾਵਤਿ ਸੈਗਤਿ ਕੀਰਤਿ 
ਨਾਮੂ' । ਪੰਥ ਚਲਤਿ ਮਿਲਿ ਕਿਰਤਨ ਕਰੈਂ । ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰੇਮ ਮਹਾਂ ਉਰ 
ਧਰੈਂ ॥੨੨॥ ਇਮ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤਿ ਸੈਗਤ ਚਲਿਂ' ਆਵਤਿ । ਮੁਖਿ ਗੁਰਦਾਸ 
ਸਭਿਨਿ ਹਰਖਾਵਤ।ਤੀਰ ਬਿਪਾਸਾਕੇ ਤਬਿ ਆਏ।ਜਲਰੀਕੀਰ ਥਾਹ ਨਹਿ 
ਪਾਏ॥੨੩॥ਨਿਕਟ ਤਰੀ"ਨਹਿੰ,ਉਤਰਹਿੰਪਾਗ।ਠਾਂਢੇ ਹੇਰਹਿੰਨਦੀ ਕਿਨਾਂਰ। 
-ਬਸਹਿੰ ਜਾਮਨੀ ਜੇ ਇਸ ਥਾਨ। ਆਵਹਿ ਨੌਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਨ ॥ ੨੪॥ 
ਸਕਲ ਵਸਤੁ ਤੇ ਰਹਿ ਔਖਾਈ । ਸੈਗਤਿ ਸਗਰੀ ਸ਼੍ਰਮ ਕੋ ਪਾਈ-ਏਵ 
ਬਿਚਾਰਤਿ ਉਰ ਗੁਰਦਾਸ । ਇਕ ਸਿਖ ਪਠਤਿ ਹੁਤੋਂ ਥਿਤ ਪਾਸ ॥੨੫॥ 
ਸੀ ਮੁਖਵਾਕ:- 

ਗਰ ਕਾ ਬਚਨੁ ਬਸੈ ਜੀਅ ਨਾਲੇ ॥ ਜਲਿ ਨਹੀ ਡੂਬੈ ਤਸਕਰੁ 
ਨਹੀ ਲੇਵੈ ਭਾਹਿ ਨ ਸਾਕੈ ਜਾਲੇ ॥.੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਰੌਪਈ ॥ ਸੁਨਿ ਗੁਰਦਾਸ ਬਿਚਾਰਤਿ ਰਿਦੈ ।-ਗੁਰ ਸਮੁੜਾਇ ਨ ਡੂਬਹਿ 
ਕਦੇ । ਸ਼ਬਦ ਆਸਰੇ ਹੋਵਹੁ ਪਾਰ-। ਇਮ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਧਾਰਿ॥ 
੨੬॥ ਸਭਿ ਸੈਗਤਿ ਕੌ ਕਹਾ ਬੁੜਾਈ।ਹਮ ਹੈਂ ਮੁਗਧ ਬੂੜ ਨਹਿ ਪਾਈ । 
ਭਵਜਲ ਗੁਰ ਕੋ ਸ਼ਬਦ ਉਧਾਰੇ । ਇਹ ਬਪੁਰੀ ਕਕਾਂ ਨਦੀ ਨ ਤਾਰੈ ਊ॥ 
੨੭॥ ਧਰਿ ਸ਼ਰਧਾ ਗੁਰ ਕੌ ਬਚੁ ਮਾਨੋ। ਉਤਰਹੁ ਪਾਰ ਬਿਲਮੁ ਨਹਿ 
ਠਾਨੋ । “ਸੱਤਿਨਾਮੀ ਗੁਰਦਾਸ ਉਚਾਰਾਂ । ਪ੍ਰਥਮ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਜੋ ਨਦੀ ਮੜਾਰਾਂ 
॥੨੮॥ਜਾਨੂਲਗ'ਜਲ ਭਾ ਸਲਿਤਾ ਕੋ।ਸੈਗਤਿ ਸਗਲ ਦੇਖਿ ਕਰਿ ਤਾਂਕੋ। 
“ਸੱਤਿਨਾਮ ਕੋ ਉਚਰਯੋ ਆਛੇ । ਗਮਨ ਕੀਨ ਗੁਰਦਾਸਹਿੰ ਪਾਂਡੇ ॥੨੯॥ 
ਕਟ ਲਗ” ਜਲ ਕਿਸ ਕੇ ਨਹਿ ਆਯੋ। ਸੈਗਤਿ ਸਕਲ ਪਾਰ ਉਤਰਾਯੋ । 

੧ਨੁਮ ਦੀ ਕੀਰਤੀ। “9ਤੀ । ₹ਗੋਤੇ ਤੱਕ । "ਲੌਕ ਤੱਕ/ ਵਪਾ:=ਮਿਲ | ਨਿਤ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੭੫੨) ਰਾਸਿ ੨।ਅੰਸੂ ੨੬. 
ਗੁਰਕੌਸ਼ਬਦ ਕਰਜੋ ਬਡ ਬੇਰਾਕਏ ਪਾਰ ਸਗਰੇ ਬਿਨ ਬੇਰਾਂ॥੨੦॥ਸਭਿ 
ਕੋ ਅਤਿ ਨਿਸ਼ਚਾ ਉਰ ਭਯੋ । ਸ਼ਬਦ ਆਸਰਾ ਦ੍ਰਿਵ ਮਨ ਕਯੋ। ਗੋਇੰਦ- 
ਵਾਲ ਪੁਰੀ ਮਹਿ ਆਏ । ਸਿਸ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰ ਅੰਸ ਸਮੁਦਾਏ”॥੩੧॥ਖੇਲਤਿ 
ਮਿਲੇ ਪਰਸਪਰ ਸੋਉ। ਬਾਲਿਕ ਖੇ ਖੇਲ ਹੋਤਿ ਹੈ ਜੋਉ। ਕਿਸੀ ਬਾਤ ਪਰ 

- ਬਾਕ ਅਲਾਵੈਂ । “ਹੁਇ ਹੈ ਹੈ ਇਮ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਵੈ” ॥੩੨॥ ਸੁਨਿ ਕੈ ਮਨ 
ਗੁਰਦਾਸ ਬਿਚਾਰਾ।-ਗੁਰ ਭਾਣਾ ਉਰ ਇਨ ਨੇ ਧਾਰ॥ ਯਾਂਤੇ ਇਹ ਬਾਲਕ 
ਗੁਰ ਰੂਪ । ਬੋਲਤਿ ਨਿਸ਼ਚੈ ਬਾਕ ਅਨੁ੫-॥੩੩॥ ਦੇ ਕਰ ਬੰਦਿ ਬੋਦਨਾ 
ਠਾਨੀ। ਬੈਨ ਪੈਨ ਇਨ ਗੁਰਮਤਿ ਜਾਨੀ॥ ਕੀਨਸਿ ਨਿਸ ਬਿੱਸਾਮ ਸੁ 
ਨਗਰੀ। ਸਿਮਰਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੈਗਤਿ ਸਗਰੀ।੩੪॥ਪ੍ਰਾਤਿ ਉਠੇ ਬਾਪੀ ਵਿਸ਼- 
ਨਾਨੋ। ਅਮਰ ਅੰਸ ਕੋ” ਬੈਦਨ ਠਾਨੇ । ਸੁਨੀ ਕੁਮਤਿ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਕੀ ਕਾਨ । 
ਕੀਨਿ ਸੁਧਾਸਰ ਕੌ ਪਰਸਥਾਨ ॥੩੫॥ਇਕ ਨਿਸ ਬਸਿ ਪਹੁੰਚੇ ਤਹਿੰ ਜਾਈ 
। ਤਬਿ ਗੁਰਦਾਸੂ ਰਿਦੈ ਠਹਿਰਾਈ ।-ਨਿਸ਼ਚੈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਗੁਰ ਭਯੋ ॥ 

ਤਉ ਮਨੋਰਥ ਐਸੇ ਕਯੋ॥੩੬॥ ਗੁਰ ਭਾਨਾ ਜਾਨਯੋ ਜਿਨ ਬਾਲਿਕ। ਮੈਂ 

ਤਿਨ ਕੋ ਬੈਦਯੋ ਤਤਕਾਲਕ। ਬਿਨਾ ਭਨੋ ਇਹੁ ਸਕਲ ਪ੍ਰਸੈਗ। ਜੋ ਕਰਿ 
੬ ਮੁਝ ਸੈਗ ॥ ੩੭ ॥ ਤੌ ਜਾਨਹੁੰ ਮੈਂ ਗੁਰ ਇਹੁ ਭਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ 

ਤਨ ਲਏ-।ਦਵ ਮਨੋਰਥ ਕਰਿ ' ਉਰ ਮਾਂਹੀ। ਡੇਰਾਂ ਕੀਨ ਸੁਧਾਸਰ 
ਪਾਹੀ॥੩੮॥ਨਿਸ ਬਿਤਾਇ ਕੀਨਸਿ ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ । ਸਭਿ ਸੇਗਤਿ ਲੈ ਵਸਤੂ 
ਨਾਨਾ । ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸੋਹਤਿ ਜਿਸ ਥਾਇ । ਜਾਇ ਸਭਿਨਿ ਬੰਦੇ ਤਿਨ 
ਪਾਇ॥੩੯॥ਅਰਪੀ ਪੁੰਜ ਅਕੌਰ ਅਗਾਰੀਂ।ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਸੁਖ ਭਾਗੀ 
। ਪ੍ਰੋਮਾਨੰਦ ਰਿਦੇ ਭਰਿ ਆਏ । ਗੁਰ ਰਵਿ ਪਿਖਿ ਦ੍ਰਿਗ ਕੈਜਾਂ ਖਿਰਾਏ॥ 
੪੦॥ ਗੁਰਮੁਖ ਸਸਿ, ਚਕੋਰ ਚਖ ਕਰੇ” । ਇਕ ਟਕ ਅਵਲੌਕਤਿ ਸਭਿ 
ਖਰੇਗੁਰ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਠ ਲਖਿ ਪ੍ਰੇਮੁ ਬਿਸਾਲਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੀ ਸਭਿ ਪਰ ਤਿਸ ਕਾਲਾ 
॥ ੪੧॥ ਆਇਸੁ ਦੇ ਕਰਿ ਸਭਿ ਬੈਠਾਏ । ਮਨ ਬਾਂਡਤ ਸੈਗਤਿ ਬਰ ਪਾਏ। 
ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇਕ ਬਾਂਕ ਬਿਲਾਸ । _ਬੂੜਕੋ ਗੁਰ “ਸਚ ਕਹੁ ਗੁਰਦਾਸ !॥ 
੪੨॥ਬਾਲਿਕ ਬ੍ਰੰਦ ਖੇਲਤੇ ਜਹਾਂ।ਤੈਂ ਆਵਤਿ ਦੇਖ ਜਬਿ ਤਹਾਂ । ਸਭਿ ਕੋ 

੧ਵੱਡਾ ਝੇੜਾ, ਭਾਵ ਜਹਾਂਜ਼ । “ਦੇਰੀ ਦੇ ਬਿਨਾ । ਤਸ਼ਹੀ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਸਾਰ਼ੈ 
ਬਾਲਕੇ । “ਬਾਬੇ ਮੋਹਨ ਤੇ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨੂੰ । “ਸਾਰੀ ਭੇਟ । <ਨੋਤਰ ਰੂਪੀ ਕਵਲ । “ਗੁਗਂ 

ਦਾ ਮੁਖ ਚੋਦ੍ਮਾਂ ਤੇ ਨੇਤ੍ਰ ਚਕੋਰ ਵਾਂਲ ਕਰਕੇ । 



__ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਂਪ ਸੂਰਜ। ( ੧੭੫੩ ) ਗਸਿ ੨। ਅੰਸੂ ੨੭. 

ਤਬਿ ਪ੍ਰਨਾਮ ਜੋ ਕਰੋਕੌਨ ਗਯਾਨ ਮਨ ਮੈਂ ਸ਼ੁਭ ਧਰਯੋ?॥੪੩॥ਸੁਨਤਿ 
ਪ੍ਰਸੰਨ ਭਯੋ ਗੁਰਦਾਸ। ਬਹੁਤ ਭਾਂਤਿ ਕੀ ਸਤਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ । “ਗੁਰ ਚਾਰਨ 
'ਮਹਿੰ"ਜੋਤਿ ਬਿਸਾਲਾ।ਸੋ ਅਬਿ ਰਾਵਰਿ ਬਿਖੈ ਕ੍ਰਿਪਾਲਾ|॥੪੪॥ਸ੍ਰਾਮੀ ਸਰਬ 
ਘਟਨ ਕੇ ਮਾਲਕ।ਕਜਾ ਮੈਂ ਕਹੋਂਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਸ ਬਲਿਕ।ਆਪਸ ਮਹਿ ਬੋਲਤਿ 
ਇਸ ਭਾਇ -ਗੁਰ ਭਾਵੈ ਤੋਂ ਇਮੁ ਹੁਇ ਜਾਇ-॥ ੪੫॥ ਸੁਨਿ ਤਿਨ ਤੋ 
ਸੈਂ ਰਿਦੈ ਬਿਚਾਰ।-ਗੁਰ ਭਾਣਰ ਇਨ ਮਨ ਮਹੁੰ ਧਾਰਾਂ । ਇਹੀ ਸੈਤ ਗੁਰ 

_ ਮੁਖ ਗੁਰ ਰੂਪ-/ਪਰਜੋ ਚਰਨ ਮਹਿ ਜਾਨਿ ਅਨੂਪ? ॥੪੬॥ ਪੁਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰ- 
_ ਜਨ ਭਦ ਪ੍ਰਸੈਨ/ਪੈਨ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੱਖ ਤੂੰ ਪੈਨਗੁਰਮਤਿ ਗੁਰ ਕਰੁਨਾ ਤੇ 

ਪ੍ਰਪਤਿਪ੍ਰੇਮ ਸਹਤ ਮੇਰੋ ਜਪੁ ਜਾਪਤਿ ॥੪੭॥ ਕਾਰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ 
ਘਨੋਰਾਂ। ਨਦੀ ਪਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਬਿਨ ਬੇਜ਼ਾਂ । ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਜਾਨਹਿ 
ਮੋਗਿ ੜਿਸਕੋ ਬਿਘਨ ਕਹੋ ਕਿਮ ਹੋਹਿ ॥੪੮॥ ਤੁਮ ਅਭੇਦ ਕਰਿ ਮੋ ਕਹੁ 
ਜਾਨਜੋ।ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦਿਢ ਠਾਨਗੋਰਹੁ ਹਮ ਪਾਸ ਸਦਾ ਮਮ ਪ੍ਯਾ- 
ਰੇ ਬਡੇ ਭਾਗ ਅਥਿ ਉਦੇ ਤਿਹਾਰੇ॥੪੯॥ਪਠਨ ਲਿਖਨਿਕੀ ਕਾਰ ਸੈਭਾਰਹੁ। 
ਗੁਰਘਰ ਕੀ ਸੇਵਾਹਿਤ ਧਾਰਹ।ਸੈਗਤ ਮਹਿ ਮਸੈਦ ਹੁਇ ਔਗਤੁਮ ਨਿਤ 
ਰਹਹੁ ਹਮਾਂਰੀਠੌਰ॥੫੦॥ਸੁਨਿ ਗੁਰਦਾਸ ਖੈਦਨਾ ਕੀਨਿ/ਜਿਓਂ ਆਗਜਾਂ 
ਤਿਉਂ ਕਰੋਂ ਪ੍ਰਬੀਨ !। ਅਬਿ ਤੁਮ ਮੋਕਹੁ ਆਗਜਾ ਦੀਜੇ । ਗੋਇੰਦਵਾਲ 
ਹੋਇ ਆਵੀਜੇ” ॥੫੧॥ ਸੁਨਿਕੈ ਸਤਿਗੁਰ ਭਏ ਦਯਾਲੁ । “ਜਾਵਉ ਵਿਚ 
ਆਵਉ ਤਤਕਾਲੂਨੈਂ।ਐਸੇ ਸੁਨਤਿ ਗਯੋ ਤਤਕਾਨਰਹਜੋ ਸਮਾਂ ਤਿਹ ਠਾਂ 
ਕੁਛ ਕਾਲ ॥ ੫੨॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਦੁਤਿਯ ਰਾਂਸੇ “ਭਾਈ 
ਗੁਰਦਾਸ” ਪੂਮੈਗ ਬਰਨ£ ਨਾਮ ਖਸ਼ਫ ਬਿੰਸਤੀ ਅੰਸੁ । ੨੬ ॥ ੍ 

___ ੨੭. [ਗੁਰਢਾਸ ਜੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲੋ' ਹੋਕੇ ਸੁਧਾਸਰ ਆਏ । ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲੀ] । 

ਦੌਹਥਾ ॥ ਇਿਕ ਦਿਨ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਤੇ ਭੱਲੇ ਕੁਲ ਗੁਰਦਾਸ । ਚਲਯੋ ਹੇਤ 
ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਉਰ ਮਹਿ ਧਰੇ ਹੁਲਾਸ॥੧॥ਰੌਪਈ ।-ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਰਾਮਦਾਸ ਕੇ 
ਨੰਦੁ। ਅਹੈਂ ਤੀਨ, ਬਡ ਪ੍ਰਿਬੀਆ ਬੇਦੁ । ਮਹਾਂਦੇਵ ਮੱਧਮ” ਸੁਤ ਵਹੈ । 
ਦੁਹਨ ਅਨੂਜ'ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਅਹੈਂ॥੨॥ਕਿਸ ਬਿਧਿ ਬਰਤੈਂ ਆਪਸ ਮਾਂਹੀ 
। ਪ੍ਰਿਥਮ ਦੇਸ਼ ਸਮ, ਕੈ ਅਬਿ ਨਾਂਹੀਓਜਬਿ ਕੇ ਬੈਠੇ ਗੁਰਤਾ ਗਾਦੀ।ਨਹਿਂ 

_੧(੫ਛਲੇ) ਚਹੁੰਆਂ ਗੁਰਾਂ ਵਿੱਚ । “ਬਿਨ ਨੌਕਾ ਤੋਂ । “ਹੋਇ ਆਵਾਂ । “ਵਿਚਕਾਰਲਾ । “ਦੁਹਾਂ 
ਤੋਂ ਛੋਟੇ । ਓਪ੍ਰਿਥਮ ਸਮ ਦੂੈਸ਼ ਹੇ ਕਿ ਹੁਣ ਨਹੀਂ । 

. #ਪ੩=ਵੈਢ ਗੁਰਦਾਸ ਆਉ ਤਤਕਾਲ । 1ਪ੩-ਤਿਹ ਬਹੁਤ ਬਿਸਾਲ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ। ____ ( ੧੭੫੪) ਗਸਿ ੨। ਅੱਸੂ ੨੭, 

ਮੈਂ ਕੀਨਹੁੰ ਕੁਛ ਸੈਬਾਦੀ'॥੩॥ਕੈਸੇ ਅਬਿ ਨਿਬਹੈ ਬਿਵਹਾਗਭਈ ਨਵੀਨ 
ਜਿਨਹੁੰ ਕੀ ਕਾਰ । ਪ੍ਰਿਥਮ ਇਕੱਤ੍ਰ ਹੁਤੋ ਪਰਵਾਗੂਅਬਿ ਕੇ ਪ੍ਰਿਬਕ ਕ੍ਾਤ ਰ੍ 
ਰਿਸ ਧਾਰੁ-॥ ੪॥ ਇੱਤਕਾਦਿਕ ਗਿਨਤੀ ਕਰਿ ਚਲਿਯੋ । ਰਾਮਦਾਸ ਪੁਰਿ 
ਆਵਿ ਸੁ ਮਿਲਿਯੋ । ਪੂਰਬ ਸ਼ੀ ਅਰਜਨ ਢਿਗੁ ਆਯੋ । ਜਾਨਿ ਗੁਰੂ ਪਦ 
ਸੀਸ ਨਿਵਾਯੋ॥੫॥ਬੈਠਯੋ ਨਿਕਟਕੁਸ਼ਲ ਸ਼ੁਕ ਪੂਛਾ।ਕਹਯੋ ਦਹਨ ਦਿਸ਼ ਤੇ 
ਹਿਤ ਸੂਛਾਂ #ਸ਼੍ਹੀ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਵਾਰੁ । ਕੁਸ਼ਲ ਸਹਤ ਸਭਿ”ਕੀਨ 
ਉਚਾਰੁ॥੬/“ਮੋਹਨ ਦੁਤਿਯ ਮੋਹਰੀ ਚੈਦ । ਸੈਸਰਾਮ ਤਿਨ ਪੁੱਤ ਅਨੰਦ। 
ਪਤਨੀ ਸਹਤ ਰਹਤਿ ਹਰਖਾਏ । ਕੁਸ਼ਲ ਤੁਮਾਰੀ ਚਹਿੰ ਸਮੁਦਾਏ” ॥੭॥ 
ਬੈਠਕੋ ਕਿਤਿਕਕਾਲ ਜਬਿ ਬੀਤ॥ਕਰਤਿ ਬਾਰਤਾ ਕੋ ਇਸੁ ਰੀਤ।ਤਿਸਹੀ 
ਬਲ ਭੋਜਨ ਲੈ ਆਏ।ਜਹਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਨਰ ਸਮੁਦਾਏ ॥੮॥ਦੁਇ ਦੁਇ 
ਚਨਕ ਰੋਫਿਕਾ ਦੀਨਸਿ। ਬਰਤਤਿ ਗੁਰੂ ਦਾਸ” ਸੋ ਲੀਨਸਿ। ਅਪਰ ਨ _ 
ਕੁਛ ਭਾ ਖੈਬੇ ਕਾਰਨ।ਖਾਇ ਸੁ ਕੀਨਸ ਬਾਕ ਉਚਾਰਨ ॥ ੯॥ ਦੋਹਰਾ॥ 

ਸਨਈਧ ਕੋ ਜੇ ਕਰਿ ਕਰੋ ਬਿਚਾਰ । ਬਡੇ ਥਾਨ ਤੁਮ ਤੇ ਅਹੋਂ- 
ਮਾੜੁਲ-ਕਰਹੁ ਉਚਾਰ॥੧੦॥ਦਤਿਯ ਸਬੈਧ ਸੁਨੀਜੀਏ ਜਬਿ ਕੀ ਗਾਦੀ 
ਲੀਨ।ਭਏ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ੁਰ ਰੂਪ ਤੁਮ 'ਸਕਿ ਜਗੁ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਬੀਨ॥੧੧॥ਚੌਪਈ॥ਇਸੁ 
ਬਿਧ ਮੈਂ ਹੋਂ ਸਿੱਖਯ ਤੁਮਾਰੋ। ਬੋਦਨੀਯ ਸਭਿ ਕੇਹਿਤ ਧਾਰੋ । ਚਿਰੈਕਾਲ 
ਬੀਤੇ ਮੈਂ ਅਯੋ। ਪੂਰਬ ਹੀ ਮਿਲਿਬੋ ਇਹੁ ਵਯੋ ॥੧੨॥ ਭਗਨੀ ਸੁਤ"ਅਰੁ 
ਗੁਰੂ ਉਦਾਰਾ । ਮੈਂ ਮਾਤੁਲ ਅਰੁ ਸਿੱਖਯ ਤੁਮਾਰਾਂ। ਕਾਰਨ ਦਿਤੇ ਹੁਤੇ 

ਮਨ ̀ਚੀਨੋ । ਤਊ ਨ ਸਾਦਰ” ਭੋਜਨ ਦੀਨੋ! ॥ ੧੩॥ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ 
ਸੁਨਿਕੈ ਮੁਸਕਾਏ । ਕਹਯੋ ਕਿ 'ਪਰਾਰਬਧ ਜਸੁ ਖਾਏ । ਤੋਰ ਹਦੂਰ 
ਸਭਿਨਿ ਇਹ ਲਯੋ । ਕਿਸੂ ਨ ਛਪਿ ਕੈ ਭੋਜਨ ਕਯੋ ॥੧੪॥ ਜੇ 
ਕਰਿ ਚਹਤਿ ਅਧਿਕ ਪਹੁਨਾਈ%ਅੰਤਰ ਸਥਿਤ ਪਠਾਵਤਿ ਮਾਈ/ਨਜ 

`ਕਰ ਦੇਗ ਸਕਲ ਵਰਤਾਵਗਿਪਪਾਹੁਨ ਹਿਤ ਸੋ ਅਸਨ ਪੁਚਾਵਹਿ॥੧੫॥ 

ਹਮਰੀ ਮਾਂਤਾਂ ਭਗਨਿ ਤੁਮਾਰੀ । ਮਿਲਹੁ ਜਾਇ ਕਰਿ ਕਰਹੁ ਉਚਾਰੀ! । 
ਇਮ ਸੁਨਿ ਸ਼੍ਰੀਅਰਜਨ ਕੇ ਪਾਸਹਾਥ ਪਖਾਰੇ ਤਬਿ ਗੁਰਦਾਸ॥੧੬॥ਦੁਰਾਂ 
ਕਰਕੋ""ਉਠਿ ਅੰਤਰ ਗਜੋ।ਦੇਖੀ ਸੁਸਾ"ਪ੍ਰਠਾਮ ਸੁਕਯੋਬਬੈਠੀ ਭਾਨੀ ਦੇਗ 

“ਗੱਲ ਬਾਤ । "੫ਵਿੰਤ੍ਰੋ। “ <ਫੋਲਿਆਂ ਦੀਆੰ`ਹੋਟੀਆਂ । ਗਈ ਗੁਰਦਾਸ । “ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ । 

੬ਮਾਮਾ । “ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤ । ਆਦਰ ਨਾਲ । €ਘਾਹੁਣਚਾਰੀ । "?ਚੂਲਾ ਕੀਤਾ । "ਭੈਣ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੭੫੫) __ਫਾਸਿ ੨। ਅੰਸੂ ੨੭, 

ਸਥਾਨ । ਆਵਹੁ ਕ੍ਰਾਤਾ ਥਿਰਹੁ” ਬਖਾਨਾ ॥੧੭॥“ਮੋਹਨ ਅਪਰ ਮੋਹਰੀ 
ਜੋਈ । ਸਹਤ ਕਟੇਬ ਕੁਸ਼ਲ ਹੈ' ਦੋਈ? । ਤੁਮ ਚਿਰ ਮਹਿੰ ਬਲਿ ਕਰਿ 
ਇਤ ਆਏ।ਸੁਧਿ ਨਹਿ ਲਈ ਨ ਅਪਨਿ ਸੁਨਾਏ॥੧੮॥ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਪਿਤ 
ਬੈਕੁੰਠ ਬਾਸੇ। ਤਬਿ ਕੇ ਹਮ ਇਸ ਪੁਰੀ ਨਿਵਾਸੇਨਿਤਾਪ੍ਰਤੀ ਮਿਲਿਬੋ ਜਿਨ 
ਕੇਰਾ । ਹੋਤਿ ਅਨੰਦ ਸਦੀਵ ਬਡੇਰਾ ॥ ੧੯ ॥ ਅਬਿ ਕਬਿ ਕਬਿ ਤਿਨਕੀ 
ਸੁਧ ਹੋਇ।ਈਸ਼ੁਰ ਰਚੀ ਹੋਤਿ ਹੈ ਸੋਇ॥ਸਨਿ ਕੌ “ਕ੍ਸ਼ਲ”ਕਹੀ ਗੁਰਦਾਸ 
€ਸਭਿ ਅਨੰਦ ਜੁਤਿ ਅਪਨ ਅਵਾਸ॥੨੦॥ ਮੋਹਿ ਮਿਲੋ ਕੋ ਭਾ ਚਿਰਕਾਲ। 
ਸ਼੍ਰੀਗੁਰ ਧੀਛੇ ਜਿਮ ਅਹਿਵਾਲ । ਹੇਰਨ ਹੇਤ ਆਵਨੋ ਭਯੋ। ਮਿਲਯੋ ਆਇ 

-ਕਰਿ ਉਰ ਬਿੰਸ਼ਮਯੋ ॥੨੧॥ ਭੱਠਯਨ ਕੀ ਕਲ ਮਹਿ ਉਪਜਾਈ । ਯਾਂਤੇ 
ਹਮਰੀ ਭਗਨ ਲਗਾਈ'। ਸ਼੍ਰੀਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਸੈਗਿ ਨਾਤ॥ਬਯਾਹੀ ਤੇ ਹੋਈ 
ਜਗ ਮਾਤਾ॥੨੨॥ਮਾਨਨੀਯ ਹਮ ਕੋ ਸਭਿ ਭਾਂਤੀਬਡਿ ਭਾਗਨ ਜਗ ਮਹਿ 
ਬੱਖਯਾਤੀ । ਪਾਹੁਨਚਾਰੀ ਮੇਂ ਚਲਿ ਆਯੋ। ਚਣਿਕ ਰੋਟਿਕਾ ਭੋਜਨ ਖ੍ਹਾਯੋ 
॥੨੩॥ਤਮਰੇ ਘਰਿ ਮਹਿ ਬਡਿ ਬਡਿਆਈ । ਗਾਦੀ ਮਿਲੀ ਜਗਤ ਗੁਰ- 
ਆਈ।ਤਉ ਨ ਬਨਹਿ ਅਹਾਰ ਚੈਗੇਰਾਂ । ਕਹਾਂ ਹਾਲ ਹੋਯਹੁ ਘਰ ਕੇਰਾ? ॥ 
੨੪ਜਹਿਂ ਭੋਜਨ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਰਹੈਧਨੁ ਸੈਗ੍ਰਹਿ ਕੌ ਕਿਸ ਬਿਧਿ ਲਹੈ। ਕਯਾ 
ਕਾਰਨ ਇਸ ਬਿਥੇ ਬਤਾਵਹੁ?। ਦਾਰਿਦ ਮਹਿਦ ਕਸ਼ਟ ਕੌ ਪਾਵਹੁ॥੨੫॥ 
ਆਵਤਿਂ ਸੈਗਤਿ ਜਗਤ ਮੜਾਰੀ । ਚਾਰਹੁ ਦਿਸ਼ ਮਹਿੰ ਬਡੀ ਤੁਮਾਰੀ । 
ਤਿਹਕੀ ਆਮਦਨੀ ਕਿਤ ਜਾਤ?।ਸੈਗ੍ਹਿ ਕਰੋ,ਕਿਨਹਿੰ ਤੁਮਖਾਤ"?॥੨੬ 
॥ ਤਊ ਪਰਾਹੁਨਚਾਰੀ ਆਇ। ਤਿਸਕੋ ਤੋਂ ਦਿਹੁ ਨੀਕੇ ਖ੍ਰਾਇ।ਕੈ ਮਮ ਸਮ 
ਸਭਿ ਕੇ ਸੈਗ ਕਰੋ।ਅਸੁ ਅਹਾਰ ਕੋ ਆਗੈ ਧਰੋ॥੨੭॥ਸ਼ਰੀਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ 
ਕੀ ਤਨੀਯ।ਸਨਿਕਰਿ ਭਾਨੀ ਬਾਨੀ ਭਨੀਯਾ। “ਸੁਨਹੁ ਭ੍ਰਾਤ[ਭੋਜਨ ਅਸ 
ਖਾਵਤਿ। ਕਹੂੰ ਸਮੈ ਇਹੁ ਭੀ ਨਹਿ ਪਾਵਤਿ ॥੨੮॥ ਸਦਨ ਪਿਤਾ ਕੇ ਪੂਜਾ 
ਆਇਜੋ ਇਕ ਦਿਨ ਮਹਿ ਲੀਜਹਿ ਖਾਇ। ਸੈਜਮ ਭੂਖਨ ਬਸਤ੍ਨ ਕੋਰਾ 
। ਜਿਉ' ਤਬਿ ਹੋਤਿ ਸਰਬ ਤੋਂ' ਹੇਰਾ ॥੨੯॥ ਤਊ ਦੇਗ ਮਹਿੰ ਘਾਟੋ ਨਾਂਹਿ। 
ਆਵਹਿ ਤਿਤੋ ਜਿਤਿਕ ਸਭਿ ਖਾਂਹਿ । ਬਚਯੋ ਰਹਤਿ ਸੇ ਪਸੁਨ ਖੁਵਾਵੈਂ । 
ਤਿਸ ਤੇ ਬਚਹਿ ਸੁ ਨਦੀ ਬਹਾਵੈਂ ॥੩੦॥ਪੁਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੇ ਪਿਤ ਹੋਏ। 
ਪੂਜਤਿ ਚਹੁੰ ਦਿਸ਼ ਤੇ ਸਭਿ ਕੋਏ । ਹੁਤੋ ਇਕੱਤ੍ਰ ਸਕਲ ਪਰਵਾਰੂ । ਚਲਯੋ 

“ਭੈਣ ਲਗਦੇ ਹੋ । “ਤੂਸੀ ਜੋ ਨਹੀ' ਖਾਂਦੇ ਹੇ ਕੀ ਜਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ] "੫੪-ਨਾਂਹਿ ਤ 1 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਚਜ । ( ੧੭੫੬) ਰਾਸਿ ੨। ਅੱ ੨੭. 

ਜਾਤ ਆਛੋ ਬਿਵਹਾਰੂ॥੩੧॥ ਤਿਨ ਪਾਛੇ ਇਹੁ ਤ੍ਰਾਤਾ ਤੀਨ । ਭਏ ਬਿਰੋਧੀ 
ਮਨ ਰਿਸਿ ਲੀਨ । ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੋ ਲਘ ਇਹੁ ਜਾਨੈ । ਬਿਘਨ ਅਨੇਕ 
ਭਾਂਤਿ ਕੇ ਠਾਨੈਂ॥੩੨॥-ਸੋਢੀ ਕੁਲਮਹਿੰ ਗੁਰਤਾ ਰਾਖੀ-।ਨਹਿੰ ਜਾਨੈ ਇਮ 
ਧਨ ਅਭਿਲਾਖੀ।ਆਗਜਾ ਮਹਿ ਦੋਨੋ ਨਹਿ ਰਹੈਂ। ਪਿਤਾ ਜਾਨ ਉਚਿਤਾ ਕੌ 
ਚਹੈਂ"॥੩੩॥ਤਿਨ ਕੇ ਸਮ ਸ਼ਰੀਅਰਜਨ ਕਰਤਾਂ। ਲੋ ਕਰਿ ਜਾਤ ਅਪਰ ਕੋਂ 
_ਗੁਰਤਾ'।ਜੇਵਕ ਕੀ ਇਹੁ ਵਸਤੁ ਸਦੀਵ। ਕਰਿ ਦਾਵਾ ਕੋ ਗੁਰੂ ਨ ਥੀਵਾ। 
॥੩੪॥ਯਾਂਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਹਿਤ ਸਾਜਾ। ਰਾਖ ਲਈ ਸੋਢੀ ਕੁਲ ਲਾਜਾ । 
ਮੋਰ ਮਨੋਰਬ ਪੂਰਨ ਕੀਨਿ । ਮਮ ਪਿਤ ਬਚਨ ਸਾਚ ਕਰਿ ਦੀਨ ॥੩੫॥ 
ਯਾਂਤੇ ਪੈਨ ਧੈਨ ਲਘ ਸੁਤ ਕੋ। ਕਿਯੋ ਪ੍ਰਸੈਨ ਸੇਵ ਕਰਿ ਪਿਤ ਕੌ। ਜਾਨਿ ਨ 
ਦਈ ਕਹੂੰ ਗੁਰਿਆਈ । ਰਾਖੀ ਅਪਨੇ ਸਦਨ ਟਿਕਾਈ॥੩੬॥ਅਥਿ ਚਿਤ 
ਸ਼ਾਂਤਿ ਬੈਠਿ ਇਹ ਰਹੈਂ । ਉੱਦਮ ਕਰਹਿ ਨ, ਸੁਨਹਿੰ ਨ ਕਹੈਂ । ਸੋ ਮਮ 
ਸੁਤ ਦੋਨਹੁੰ ਬਹੁ ਵਿਰਿ ਕੈ।ਸੈਗਤਿ ਤੇ ਲੇਵਹਿੰ ਧਨ ਹਿਰ ਕੈ ॥੩੭॥ ਨਿਜ 
ਨਰੁ ਪਠਹਿਂ ਸੈਗਤਾਂ ਘੇਰਹਿੰ। ਕਰਹਿ ਜਤਨ ਜਬਿ ਆਵਤਿ ਹੇਰਹਿੰ।-ਬਡੇ 
ਪੁੱਤ ਹਮ, ਗੁਰ ਅਬਿ ਭਏ-। ਇਮ ਕਹਿ ਸਰਬ ਦਰਬ ਨਿਤਿ ਲਏ॥੩੮॥ 
ਪਹੁੰਚਨ ਦੇਤਿ ਨਹੀ' ਢਿਗ ਅਰਜਨ।ਲੇਤਿ ਵਹਿਰ ਤੇ ਹਿਤ ਕੈ ਤਰਜਨ% 
`ਸਦਨ ਰਹੈ' ਬੈਠੋ ਹਰਿ ਭਜੈਂ । ਕੋ ਇਕ ਸਿਖ ਆਨ ਕਰਿ ਜਜੈ“ ॥ 
%੯॥ ਕਜੋਂਹੂ ਦੇਤਿ ਨ ਦੋਨਹੁੰ ਭਾਈ । ਬਲ ਛਲ ਤੇ ਰੋਕਹਿ ਚਹੁੰ ਘਈ” । 
ਅਪਨੇ ਸਮ ਭੀ ਨਹਿ ਇਸ ਜਾਨਹਿੰਨਹੀ ਬਾਂਟ ਧਨ ਦੇ' ਹਿਤ ਖਾਨਹਿ 
॥੪੦॥ਯਾਂਤੇ ਅਸਨ ਬਸਨਕੀ ਚਾਹੁਰਹਤਿ ਸਦਾ ਹਮਰੇ ਘਰ ਮਾਂਹੂਤੁਝ ਤੇ 
ਪਜਾਰੋ ਹਮਕੋ ਕੌਨ।ਬਹੁ ਦਿਨ ਤੇ ਚਲਿ ਆਯਹੁਭੌਨ॥੪੧॥ਘਰ ਮਹਿੰ ਹੋਇ 
ਤ ਬਨਹਿ ਅਹਾਂਰ। ਅਹੈ ਖਰਚ ਬਹੁ ਭਾਂਤਿ ਉਦਾਰਾਨ।੍ਰਾਤਾ ਹਿਤੂ ਜਾਨ 
ਕਰਿ ਤੋਹੀਬਾਤ ਸੁਨਾਇ ਕਹੀ ਜਿਮ ਹੋਹੀਂ॥੪੨॥ ਇਤਿ ਸ੍ਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ 
ਰੰ ਦੁਡਿਯ ਰਾਸੇ “ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਆਵਨ? ਪੂਸੰਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਸਪਤ ਬਿੱਸਤੀ 

॥੨੭॥ 

“(ਦੁਨਯਾਵੀ ਪਿਤਾ ਵਾਂਡੂ) ਪਿਤਾ (ਗੁਰ ਨੂ) ਸਮਬਕੇ (ਅਪਣੀ) ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਲੋਚਦੇ ਹਨ। 
"(ਜੈਕਰ) ਸ੍ਰ ਅਰਜਨ ਜੀ ਕਰਦੇ । ਤੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੁਰਿਆਈ ਲੋ ਜਾਂਦਾ । ਸ੍ਰ ਅਰਜਨ 
ਜੀ ਨੇ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਲਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ । ਹਿਤ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਤੜਨ। ਨਾਲ । 
ਓਪੂਜਢਾ ਹੈ । “ਾਰੋ' ਪਸਿਅ ਤੋਂ । ਦਖਣ ਜੋਗ ਵੀ। __ #ਪਸ-ਤਾਂਤਿਨਿ ਸਾਰ । .._ . 



ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੭੫੭) ਰਾਸਿ ੨ ।ਅੱਸੂ੨੮, 
`_ ੨੮. [ਡਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਮੈਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਰਨਾ]। ___ 

ਢੋਹਰਾ ॥ ਭਾਨੀ ਭਗਨੀ ਤੇ ਸੁਨੀ ਸਰਬ ਬਾਰਤਾ ਜੋਇ। ਚਿਤ ਮਹਿ ਤਰ- 
ਕਤਿ" ਬਹੁਤਹੀ-ਅਤਿ ਅਜੋਗ ਇਹੁ ਹੋਇ॥੧॥ਚੌਪਈ॥ਸ਼ਾਂਤਿਰੂਪਸ਼੍ਹੀ ਅਰ- 
ਜਨ ਅਹੈਕਾਹੂ ਸੈਗ ਨ ਕੈਸੇ ਕਹੈਂ। ਸੋ ਬਲ ਛਲ ਤੇ ਦਰਬ ਹਿਰਤਿ ਹੈਂ। 
ਗੁਰ ਬਨ ਸੇਗਤਿ ਅਪਨਿ ਕਰਤਿ ਹੈਂ॥੨॥ਜਬਿ ਗੁਰਤਾ ਕੋ ਕਾਰਜ ਹੋਇ। 
ਸਿੱਖਰਨ ਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜੋਇ.। ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਇਸ ਲੋਕ ਮਾਰੀ । ਸੈਕਣ 
ਪਰਹਿ ਆਨ ਕਿਤ ਭਾਰੀ॥੩॥ਸੁਤ ਬਿਤ ਕੋ ਬਾਂਛਤਿ ਹੈ ਕੋਈ। ਤਬਿ ਇਨ 
ਤੇ ਬਨ ਸਕਹਿ ਨ ਸੋਈ।ਸਿੱਖਨ ਬਿਥੇ ਅਸ਼ਰਧਾ ਹੋਇ। ਪੂਜਨਿ ਤੇ ਹਟਿ 
ਹੈ ਸਭਿ ਕੋਇ ॥੪॥ ਇਮ ਗੁਰਤਾ ਸਿੱਖੀ ਮਹਿਂ ਘਾਟਾ । ਨਿਬਹਿ ਨ ਛਿਹੁ 
ਪ੍ਰਪੰਚ ਜੋ ਠਾਟਾਗੁਹੂ ਗੁਪਤ ਰਹਿੰ,ਲਖਹਿ ਨ ਕੋਈ। ਬਿਨਾ ਮਿਲੋ ਤੇ ਕ੍ਯੋਂ 
ਸੁਧਿ ਹੋਈ-॥੫॥ ਦੇਵ ਬਿਚਾਰਤਿ ਚਿਤ ਗੁਰਦਾਸ । ਗਰ ਕੇ ਚੱਕ ਰਹੜੋ 
ਗੁਰ ਪਾਸ ਦੋਨਹੁੰ ਕਰਾਤਨ ਕੀ ਖੁਟਿਆਈ। ਦੇਖਤਿ ਭਯੋ-ਕਰਤਿ ਅਧਿ- 
ਕਾਈਂ॥੬॥ ਜਰੀ ਨ $ ਜਾਇ ਰਿਦੈ ਮਹਿੰ ਸੋਈ । ਦਰਬ ਹਿਗੰਹੇ ਸੈਗਤਿ ਤੇ 
ਦੋਈ-.ਸ਼ਰੀ ਅਰਜਨ ਸੋ ਇਕ ਦਿਨ ਕਹਜੋ। ਗੁਰਿਆਈ ਪਦ ਤੁਮ ਨੰ 
ਲਹਤੋ ॥੭॥ ਪੂਜਾ ਸੋ ਕਰਿਵਾਵਤਿ ਰਹੈਂ। ਨਿਬਹੈ ਕਿਮ ਤੁਮ; ਕਛੁ ਨਹਿ 
ਕਹੈਂ।ਜਾਗਤਿ ਜੋਤਿ ਗੁਰੂ ਜਿਮ ਪਛੇ।ਤੁਮ ਭੀ ਬਿਦਤਹ ਤਿਨ ਸਮੁ ਆਫੇ। 
੮0ਛਪਨਿ ਉਚਿਤ ਇਿਹੁ ਪਦਵੀ ਨਾਂਹੀਂ । ਸਿੱਖੀ ਬਿਸਤਾਰਹੁ ਜਗ ਮਾਂਹੀ। 
%ਜ਼ਮਤਿ ਕੇ ਬਲ ਲੇਹੁ ਅਕੋਰਗੁਰ ਸੈਗਤਿ ਅਨਗਨ ਚਹੁੰ ਓਰ॥੯॥ਮੁਝ 
ਮਨ ਮਹਿ ਸੈਸਾ ਇਕ ਔਗਰਹੈ' ਕਰਾਤ ਤੋਂ ਇਮ ਇਸ ਠੌਰ । ਨਹੀਂ ਦਰਬ 

___ਢਿਗ ਆਇ ਤੁਮਾਰੇ । ਦਾਰਿਦ ਬਰਤਹਿ ਸਦਨ ਮਬਾਰੇ ॥੧੦ ॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ 
ਰਾਮਦਾਸ ਭਗਵੇਤ । ਤੂਮਕੋ ਕਹੋ ਸਮੈ ਜਬਿ-ਅੰਤ।=ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 
ਕਾਰ ਕਰਾਵਗੁਖਨਿ ਕੌ ਪੌੜੀ] ਪੱਕ ਬਨਾਵਹੁ-॥੧੧॥ਇਮ ਜੇ ਬ੍ਰਿਤਿ 
ਆਪਨੀ ਰਾਘਤਾਲ ਬਨਾਵਨ ਕਿਮ ਅਭਿਲਾਖੋਂਦਰਬ ਹਜ਼ਾਰੋਂਲਾਗਹਿ 
ਜਹਾਂ । ਕੈਸੇ ਹੋਇ ਸਕ(ਹ ਗੋ ਮਹਾਂ ॥ ੧੨॥ ਉੱਦਮ ਕਰਿ ਬਿਦਤਹੁ ਜਗ 
ਮਾਂਹੀਜਿਸ ਤੇ ਸਮ ਕ੍ਰਾਤਾ ਹੁਇ ਨਾਂਹੀਮਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸੁਨਿ ਬੋਲੋਂ ਬਾਨੀ । 
ੜ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਧਿਕ ਦੁਹਨ ਮਨ ਠਾਨੀ ॥ ੧੩ ॥ ਦੌਰਿ ਦੌਰਿ ਰੋਕਤਿ ਧਨ 

_ਜਾਇ।ਕਿਮ ਸੈਤੋਖ ਤਿਨਹੁੰ ਕੇ ਆਇ। ਭਨਹਿੰ ਕੂਰ ਛਲ ਬਲ ਕੌ ਠਾਨੈਂ । 
`ਐਫਿਚਣਦਾ ਹੈ । [ਸੋਸ:, ਤਰ੍ਕ=ਦਲੀਲ] “ਵਧੀਕੀ । ੨ਪੱਕੀਅੰ। 

__ 'ੈਂਪ/=ਕਨੋਨੂੰ ਨ। ਪ੧=ਪਵਰੀ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੭੫੮ ) ਫਾਸਿ ੨। ਅੰਸੂ ੨੮, 

ਨਿਸ ਬਾਸੁਰ ਦੈਸ਼ਨਿ ਲਪਫਾਨੈ ॥ ੧੪ ॥ ਗੁਰਤਾ ਕਛੁ ਧਨ ਹਿਤ ਨਹਿ 
ਲੀਨੀ'। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਰੀ ਚਹਿਯ ਮਨੁ ਹੀਨੀ। ਸਰਬ ਬਿਕਾਰਨ ਕੇਰਿ 
ਬਿਨਾਸ਼ਕਯੈਂ ਹਮ ਕਰਹਿ ਦਰਬ ਕੀ ਆਸ॥੧੫॥ਸਿੱਖਨਕੇ ਬਿਕਾਰ ਉਰ 
ਹਰਨੇ। ਹੁਇ ਬਿੱਪ੍ਰੀਤ ਜੁ ਹਮ ਸੋ' ਧਰਨੇ ਤਾਲ ਆਦਿ ਜੇ ਕਾਰਜ ਸਾਰੇ । 
ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਸੋ ਨਿਸੁ ਦਿਨੁ ਸਾਰੇ॥੧੬॥ਜੇਤੂੰ ਚਹਤਿ ਕਰਨਿ ਉਪਕਾਰ/ਸਰ 
ਲਗਬੇ ਤੇ ਨਰਨ ਉਧਾਰ।ਤੋਂ ਉੱਦਮ ਕਰਿ ਹੁਇ ਸਵਧਾਨ। ਬਨਹਿੰ ਸਹਾ- 
ਇਕ ਗੁਰ ਭਗਵਾਨ” ੧੭॥ ਸੁਨਿ ਸਗਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਬਿਚਾਰੀ-ਗਿਰਾਂ 
ਜਬਾਰਥ ਇਨਹੁੰ ਉਚਾਰੀ । ਤਿਨ ਕੋ ਸਮ ਕ੍ਰਿਤ ਇਨਹੁ ਨ ਬਨਹਿ'। 
ਸਿੱਖਨ ਕੇ ਬਿਕਾਰ ਗੱਨ ਹਨਹਿੰ॥੧੮॥ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਕ ਜਿਮ£ਇਹੁ ਕੈਸੇਧਾਵਹਿੰ। 
ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਗੁਰ ਹਿਤ ਬਨਿ ਆਵਹਿ'। ਯਾਂਤੇ ਮੈ ਉੱਦਮੁ ਅਬਿ ਧਰੌਂ।ਇਹ 
ਉਪਕਾਰ ਜਗਤ ਪਰ ਕਰੋਂ ॥੧੯॥ ਸਭਿਹਿਨਿ ਕਹੁ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਤਾਵੇਂ । 
ਨੀਕੀ ਰੀਤਿ ਗੁਰੂ ਬਿਦਤਾਵੈਂ-। ਚਿਤਵਤਿ ਇਮ ਚਿਤ ਮਹਿ ਗੁਰਦਾਸ । 
ਕਰਯੋ ਬਾਸ ਸੰ ਅਰਜਨ ਪਾਸ॥੨੦॥ਕੋਤਿਕ ਦਿਵਸ ਬਿਤੀਤੇ ਜਥੈ।ਪਿਖਤ 
ਲੋਤਿ ਦੋਨਹੁ ਧਨ ਸਬੈ"। ਇਕ ਦਿਨ ਸੁਨਜੋ ਸਿੱਖ ਤੇ ਕਾਨ । “ਸੈਗਤਿ 
ਆਵਤਿ ਚਲੀ ਮਹਾਨ!॥੨੧॥ਰਿਦੈ ਬਿਚਾਰ ਕੀਨ ਇਿਮ ਸੋਈ।-ਬੈਠੇ ਬਨੈ 
ਨ ਆਵੈ ਕੋਈ। ਦ੍ਰੈ ਤੀਨਕ ਲੇ ਕਰਿ ਗੁਰ ਦਾਸ' । ਤੂਸ਼ੰਨ ਹੀ ਗਮਨਯੋ 
ਗੁਰਦਾਸ'“॥੨੨॥ਰਾਮਦਾਸ ਚਕ ਤੇ ਚਲਿ ਗਯੋ।ਪੰਚ ਕੋਸ ਪਰ ਇਸਥਿਤ 
ਭਯੋਤਹਾਂ ਦੌਤਰਾ ਕੀਨਿ ਬਨਾਇ । ਸੇਤ ਬਸਤ੍ਰ ਕੌ ਭਲੋ ਬਿਛਾਇ॥੨੩॥ 
ਜਨ ਥਾਨ ਬਨਾਯਹ ਐਸਗਤਿਸ ਕੇ ਤੀਰਤਰੇ ਹੁਇ ਬੈਸਾ ।ਮੋਰ ਪੰਖ ਕੌ 

ਮੁੱਠਾ ਧਰਯੋ ਗੁਰੁਤਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਪਰ ਕੁਛ ਕਰ3ੋ॥੨੪॥ਇਤਨੋ ਮਹਿ ਸੈਗਤਿ 
ਗਨ ਆਈ। ਬੂਬਨ ਲਗੇ “ਕਹਾਂ ਇਸਥਾਈ?'। ਸੁਨਿਕੇ ਤਿਨਿ ਤੇ ਤਬਿ 
ਗੁਰਦਾਸ/ਸਾਦਰ ਕਰੇ ਬਿਠਾਵਨਿ ਪਾਸ॥੨੫॥ “ਬਿਸਰਾਮਹੁ 'ਸੈਗਤਿ ਇਸ 
ਬਾਈਂ।ਜਥਿ ਇਕਠੀ ਹੋਈ ਸਮੁਦਾਈ । ਸਝਿ ਸੋਂ ਮਧੁਰ ਗਿਗਾ ਕੇ ਸਾਥ 
“ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲੀਤੀ । ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ (ਚਾਹੀਏ) । ਕਸਿੱਖੀਂ ਦੇ ਢਿਲੀ ਵਿਕਾਰ ਅਸਾੰ ਦੂਰ 
ਕਰਨੇ ਹਨ; ਜੇ ਅਸਾਂ ਓਹ ਧਾਰਨੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੁੱਠੀ] ਗੱਲ ਹੇ ਗਈ । “ਸਵਾਰਨੇ ਹਨ । “ਭਾਵ 
ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਆਦਿ ਵਾਂਡੂੰ ਕਰਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ । 'ੜ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਾਲੇ ਵਾਂਗ । “ਸਿੱਖਾਂ 
ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ (ਕਰਨਾ) ਬਣਦਾ ਹੈ ।(ਅ) ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਿਤ ਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਣਵਾ 
ਹੈ। ਦੇਗ ਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਧਨ ਲੈੱਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜਦ ਕਈ ਦਿਨ ਬੰਤੇ। ਦੰਗੂਰੂ ਜੀ _- 
ਦੇ ਸੇਵਕ । "ਗੀ ਗਰਦਾਸ । ੍ 



ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੁਰਜ। ( ੧੭੫੯) ਰਸਿ ੨ । ਅੰ ੨੮, 
ਕਹਤਿ ਭਯੋ ਆਇਸੁ ਗਰੁ ਨਾਬ॥੨੬/ਜੋ ਗੁਰੂ ਹੇਤਿ ਉਪਾਇਨ ਲਜਾਯੋ 
। ਉਰ ਸ਼ਰਧਾ ਧਰਿ ਦਰਸ਼ਨਿ ਆਯੋ । ਸੋ ਇਸ ਥਲ ਅਰਪਹੁ ਸਮੁਦਾਇ। _ ` 
ਪੁਨ ਗੁਰ ਢਿਗ ਚਲੀਐ ਹਰਖਾਇ ॥ ੨੭ ॥ ਇਸ ਮਹਿ ਕਾਰਣ ਸੋ ਸੁਨ 
ਲੀਜਹਪੁਨ ਮਨ ਬਾਂਛਤਿ ਪੁਰਨ ਕੀਜਹਿ।ਸ਼੍ਰੀਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਸਤ ਤੀਨ। ਗੁਰਤਾ ਗਾਦੀ ਲਘੂ ਅਸੀਨ” ॥ ੨੮॥ ਸ਼ਾਂਤਿ ਰੂਪਿ ਸੋ ਬੈਠੇ ਰਹੈ' । ਨਹਿ 
ਕਿਹ ਸੋਂ ਕੈਸੇ ਬਚ ਕਹੈ'।ਬਡੇ ਕ੍ਰਾਤ ਦੈ ਬਲ ਛਲ ਕਰੈਂ । ਸੈਗਤਿ ਤੇ ਸਗਰੋ 
ਧਨ ਹਿਰੈਂ॥੨੯॥ਤਹਾਂ ਪਹੁੰਚਿ ਜੋ ਤਿਨ ਨਹਿ ਦੇਵਹੁਗਾਰੀ ਬਕੈਂ' ਸਰਾਪ ਕੋ 
ਲੋਵਗ ਕੈ ਤੁਮ ਤੇ ਸੋਲੋ ਹੈਂ ਡੀਨ । ਕਗੰਹੋ ਰਾਰ ਲੋਭੀ ਦੁਖ ਭੀਨ॥੩੦॥ 
ਗੁਰ ਕੋ ਨਿਕਟ ਨ ਪਹੁੰਚਨ ਦੈ ਹੈਂ।ਘਾਤ ਅਨੇਕਨਿ ਬਾਤ ਬਠੈ ਹੈ।ਯਾ ਤੇ 
ਮੈਂ ਤੁਮ ਕੌ ਸ਼ੁਭ ਕਹੌਂ।ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੇਤ ਮੈਂ” ਢਹੋਂ॥॥੩੧॥ਸੁਨਿ ਸੈਗਤਿ ਕੇ 
ਨਿਸ਼ਚੈ ਭਯੋ ।-ਬਾਕ ਜਥਾਰਥ ਇਨ ਕਹਿ ਦਯੋ-। ਸਭਿਹਿਨਿ ਮਿਲਿਕੈ 
ਆਛੋ ਮਾਨਾ । ਦਯੋ ਦਰਬ ਜੇਤਿਕ ਜਿਨ ਆਨਾ ॥੩੨॥ ਸਗਰੀ ਸੌਗਤਿ 
ਦਾਈ ਉਪਾਇਨ । ਪੁਨ ਦੇਖੜੋ ਚਹਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਇਨ। ਸਭਿ ਕੌ ਧੀਰਜ 
ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਦਰਬ ਬਟੋਰ ਲੀਨ ਨਿਜ ਪਾਸ॥੩੩॥ ਸਭਿ ਤੇ ਆਗੂ ਹੁਇ 
ਢਲਿ ਪਰਿਯੋ। ਸੈਗਤਿ ਸੇਗ ਲੀਨ ਹਿਤ ਧਰਿਯੋਸਨੈ ਸਨੈ ਚਲਿ ਕੌ ਪੁਰਿ 
ਆਯੋ । ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨਿ`ਢਿਗ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਯੋ ॥੩੪॥ ਧਰਜੋ ਪੰਚਸੇ ਦਰਬ 
ਅਗਾਰੀ/ਇਹ ਲੀਜਹਿ ਸਭਿ ਆਪਨਿ ਕਾਰੀ”।ਸੈਗਤਿ ਹੇਰਿ ਪ੍ਰਿਥੀਮਲ 
ਦਾਸ । ਭੇਜੇ“ਘਰਿ ਆਨੀਅਹਿ ਪਾਸ ॥੩੫॥ ਸਿਖ ਅਨਜਾਨ ਮੋਰ” ਸਭਿ 
ਲੀਜੈ-ਗੁਰੁ ਸੁਤ ਬਡ ਕੋ ਚਲਿ ਦਰਸੀਜੈ-।ਉਤ ਤੇ ਮਹਾਂਦੇਵ ਨੇ ਪਠੇ। 
ਮਿੜ ਢਿਗ ਆਨਹੁੰ ਕਰਿ ਏਕਣੇ॥੩੬॥ਮੈਗਤਿ ਘਰਿ ਖਰੀ ਕਰਿ ਲੀਨਿ। 
ਨਹਿ ਆਗੇ ਕੌ ਚਲਨਿਨਿ”' ਦੀਨ । ਦੁਹ ਦਿਸ਼ ਕੇ ਦਾਸਨਿ ਤੇ ਸੁਨਿਕੈ 
। ਗਨ ਸਿੱਖਨ ਸਮੁੜਾਏ ਭਨਿਕੈ ॥ ੩੭॥ “ਜਿਤਿਕ ਕਾਰ ਗੁਰ ਕੀ ਹਮ 
ਪਾਸ। ਲੈ ਸਭਿ ਗਯੋ ਅਬਹਿ ਗੁਰਦਾਸ । ਦਰਸ਼ਨ ਮਾਤ ਕਰਨ ਅਬਿ 
ਰਹਗੋਸੋ ਹਮ ਕਰਹਿ ਗੁਰੂ ਜਿਮੁ ਲਹਜੋ॥੩੮॥ਸੁਨਿ ਸੈਂਗਤਿ ਕੋ ਤਾੜਤਿ 
ਭਏ/ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ ਕੁਤੋਂ ਡਿਸ ਦਏ।ਗੁਰ ਗਾਦੀ ਪਰ ਪੁੱਤ੍ਰ ਬਡੇਰੋ। ਪੂਜ- 
`ਗੁਬੂ ਰਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਆਗ (ਕਿ ਗੁਰੂ ਗਾਢੀ ਤੇ ਗੁਹੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਹਨ) ਇਹ 
ਅਰਥ ਅੰਕ ੨੮ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜੰਦ ਹੈ। “ਛੋਟੇ ਇਸਥਿਤ ਹੋਏ ਹਨ । ਅਪਨੀ ਭੈਫਾ । 2ਮੋੜ। ਤਂਪਿ:-ਚਲਨੇ । ਚਲਨ ਸ੍ । 



__ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ( ੧੭੬੦) ___ ਰਸਿ ੨। ਅੱਸੂ ੨੮, 

ਨੀਯ ਸੋ ਸੈਗਤਿ ਕੇਰੋ॥੩੯॥ਨਹਿੰ ਪਰਹੈ ਗੁਰੁ ਕੋ ਪਰਵਾਨ । ਤਾਜ ਗਾ
ਰ 

ਬੜੋਂ ਦਈ ਲਘਥਾਨਾਂ।ਅਖਿ ਜੋ ਭਈ ਬੀਤ ਸੋ ਗਈ।ਨਹਿ ਆਗੇ ਕਰੀ- 

ਅਹਿ ਮਤਿ ਨਈ ॥੪੦॥ਪਿਰਿਥੀਚੈਦ ਕੇ ਘਰ ਚਲਿ ਆਈਏ।ਕਹਜੋ ਕਿਸੂ - 

ਕੋ ਮਨ ਨਹਿ ਲਜਾਈਏ॥ਇੱਤਕਾਦਿਕ ਸਮੁਝਾਇ ਘਨੇਰੇਅਪਨੀ ਉਸ- 

ਤਭਿ ਕਰਤਿ ਬਭੇਰੇ ॥੪੧॥ਛੂਛੇ' ਜਾਨਿ ਜਬਿ ਲਏ। ਘੇਰੋ ਕਰਜੇ 

ਛੋਰਿ ਸਭਿ ਦਏ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੇ ਵਿਗ ਪੁਨ ਆਏ। ਕਰਿ ਦਰਸ਼
ਨ ਮਨ 

ਆਨੰਦ ਪਾਏ ॥੪੨॥ਭਈ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਉਰ ਕੀ । ਮਹਿਮਾ ਜਾਨੀ ਸ਼੍ਰੀ 

ਸਤਿਗਰ ਕੀ । ਨਿਰਬਿਕਾਰ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤਿ ਸਰੂਘ ਦੀਪਤਿ ਮਸਤਕ ਜੋਤਿ 

ਸਮ ਬਾਨੀ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਆਦਿ ਨ ਲੋਸ਼ ਕਲੇਸ਼ ਸ਼ਰੈਯ ਦੇਤਿ ਜਿਨ ਕੌ ਉਪ- 

ਦੇਸ਼॥ ੪੪॥ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਯੋ-ਗੁਰੂ ਇਹੁ ਸੰਚੈਂ । ਲੋਭੀ ਅਪਰ ਦਰੱਬ ਕੋ 
ਚਹੈਂ । ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਨਿਜ ਥਾਨ । ਇਹੀ ਬਿਠਾਏ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਾਨ 

॥ ੪੫॥ ਭੋਲੇ ਸਿੱਖਨ ਸੋ ਬਿਰਮਾਵੈਂ“। ਧਨ ਹਿਤ ਲੈ ਲੈ ਨਿਜ ਘਰ 

ਜਾਵੈਂ । ਕੋਇ ਨ ਗੁਨ; ਕਿਮ ਕਰਿ ਹੈਂ ਸ਼੍ਰੇਯ। ਜਜੋਂ ਕਨੋਂ` ਸਿੱਖਨ ਤੇ 

ਧਨ ਲੇਯ॥ ੪੬॥ ਇਨ ਮਹਿ ਤਿਨ ਸਮ ਨਹੀ_ਬਿਕਾਰ । ਮੂਰਤਿ ਸ਼੍ਰੀ 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦਾਰ-/ਜਥਾ ਜੋਗ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਤਬੈ । ਸਾਦਰ ਕੀਨ ਮਿਲੋ 

ਸਿਖ ਸਖੈ ॥੪੭॥ ਮੋਲ ਅੰਨ ਸਮੁਦਾਇ ਅਨਾਇ'। ਕਰਿ ਲੰਗਰ ਦੀਨਸਿ 

ਬਰਤਾਇ। ਕਰੀ ਸਕਲ ਗੁਰਤਾਂ ਕੀ ਰੀਤਿ । ਸਿਰੋਪਾਉ ਲੋ ਸਿਖ ਸਹਿ 

ਪ੍ਰੀਤ॥੪੮॥ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿ ਗਮਨੇ ਨਿਜ ਦੇਸ਼। ਕੀਰਤਿ ਕਰਤਿ ਸੁੱਨਾਇ 

ਅਸ਼ੇਸ਼। ਸਿਖ ਸੈਗਤਿ ਜਹਿੰ ਕਹਿ ਮਿਲ ਜਾਇਂ। “ਗੁਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ” 

ਕਹੈ ਸੁਨਾਇ ॥੪੯॥ ਕਿਤਿਕ ਦੇਸ਼ ਪੁਰਿ ਗਾਮਨਿ ਬ੍ਰਿੰਦ। ਬਿਦਤਿ ਭਏ 

ਇਮ ਗੁਰ ਜਸੁ ਚੇਦ । ਸਭਿ ਸੈਗਤਿ ਆਵਤਿ ਗੁਰ ਪਾਸ । ਹਾਬ ਜੋੜਿ 

ਠਾਨਤਿ ਅਰਦਾਸ ॥ ੫੦ ॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ ਰਿੰਬੇ ਦੇਤਿਯ ਰਾਸੇ 

“ਮਗਤਿ ਕੋ ਗੁਰ ਨਿਸਚੇ ਕਰਨਿ' ਪੂਮੰਗ ਬਰਨਨ ਨਾਮ ਅਸ਼ਟਬਿੱਸਤੀ ਅੰਸੂ । ੨੮ ॥ 

“ਸੱਖਣੇ । “ਮੁਖੜਾ ਉਦਾਰ । 2ਓਹ ਭੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਤਮੰਗਵਾਗੈ। “ਬਹੁਤੀ(ਅ) ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 

#ਲਿਖਤ ਦੇ ਚਾਰ ਨੁਸਖਿਆਂ ਵਿਚ ਇਥੋਂ ਅੱਰੋਂ ਦੋ ਸਤਰਾਂ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 

ਦਾ ਪਾਠ ਇਹ ਹੈ:-“ਛਲਿ ਬਲਿ ਕਰ ਗੁਰਤ/ ਕੋ ਚਹਿ ਹੈ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਟੂ ਅਰਜਨ ਕੋ ਲਘੂ 

ਕਹਿ ਹੈ।” ਤੇ ਇਸ ਅੰਸੂ ਦੀਆੰ ਅੰਤਲੀਆਂ ਦੇ ਤੁਕਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੁਸਖਿਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ 
ਤੇ ਇਉਂ ਢੌਪਈਆਂ ਦੇ ਚਾਰ ਚਾਰ ਚਰਣ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਦੇਏ ਹਨ । ੍ 


